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Milí čtenáři,

březnové vy-
dání Bílinské-
ho zpravo-
daje přináší 
opět aktuální 
i n f o r m a c e  
k dění ve 
městě. Do-
zvíte se, jak 
p o k r a č u -
je jednání  
o vybudová-

ní tunelu pod Bílinou, jak probíhá očkování 
v centru na poliklinice nebo informace ke 
sčítání lidu, které bude probíhat od konce 
března do poloviny května. Připravili jsme 
pro vás také přehled dopravních pravidel, 
která platí u nově zprovozněného propojo-
vacího pruhu u kruhového objezdu u Lidlu.
Na straně sedm jsou uveřejněné výsled-
ky ankety o budoucnosti domu U Černého 
koně na náměstí. Jsou to zajímavé náměty, 
které by lidé v domě uvítali, většina se při-
klonila k vybudování kavárny nebo cukrárny 
s venkovním posezením. Lidé však navrho-
vali i muzeum nebo různé sociální či zdra-
votní služby. Rozhodně by tam nechtěli běž-
nou hospodu, hernu nebo obchody.
Vnitřní dvoustrana je tentokrát věnovaná 
aplikaci Mobilní rozhlas. V přehledném po-
pisu zjistíte, jak aplikaci nainstalovat, jak ji 
používat a jaké výhody přináší. 
Začtěte se i do dalších článků, jistě si tak 
zkrátíte dobu v karanténě. 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Informace k zápisům dětí do 
základních škol
Do prvního ročníku budou přijaty 
děti, které k 31. srpnu 2021 
dosáhly věku 6 let nebo měly 
odklad povinné školní docházky 
z loňského školního roku.

Školáci v projektu ověřují 
technický předmět
Základní škola Za Chlumem 
byla společně s několika dalšími 
školami vybrána do projektu 
Pokusného ověřování předmětu 
Technika na základních školách. 

Přidejte se k novému spolku 
Ženy nejen v sedu
V Bílině vznikl zcela nový spolek 
s názvem Ženy nejen v sedu. 
Jeho členky téměř celý život šijí 
a nyní se o své dovednosti chtějí 
podělit i s veřejností.

Uplynulý rok tenistů ovlivnila 
pandemie i lidské ztráty
Leden a únor proběhl ještě v 
normálním tréninkovém režimu. 
Uspořádali jsme v lednu první 
a hned v únoru druhý oficiální 
turnaj minitenisu a naši hráči 
podali skvělé výkony.

Tunel je zahrnut do tahové 
ekonomické studie
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
nevzdává snahu vybudovat pod 
Bílinou čtyřpruhový tunel, který by 
nejenže vyřešil neúnosnou situaci 
na průtahu městem.

U nového jízdního pruhu platí 
běžná pravidla
Zprovoznění propojovacího jízdního 
pruhu u kruhového objezdu u 
Lidlu znejistilo některé řidiče, kteří 
si zcela neví rady s dopravními 
předpisy, které nyní v místě platí.

Statistický úřad pořádá sčítání 
lidu, zapojení je povinné
V Bílině se bude od 27. března 
konat sčítání lidu, domů a bytů. 
Zapojení se do sčítání je ze zákona 
povinné pro všechny osoby.

Výsledky ankety o budoucí funkci 
domu U Černého koně
Anketa byla spuštěna v aplikaci 
Mobilní rozhlas v lednu. Lidé bez 
přístupu k internetu měli možnost 
vyplnit a odevzdat anketní lístek v 
papírové formě.

Řidičské a profesní průkazy platí 
o deset měsíců déle
Evropský parlament schválil 
prodloužení platnosti řidičských 
průkazů a průkazů profesní 
způsobilosti.

Zloději kradli věci z aut
i z kočárkárny
Policisté v uplynulých dnech řešili v 
Bílině vykradená auta i zcizená kola 
i řidiče, který neměl za volantem co 
dělat.

V uzavřených zařízeních 
Kulturního centra Bílina se pracuje 
na vizuálních úpravách
Zařízení, které jsou obyčejně plné 
lidí užívajících si kulturní nebo 
společenský program, jsou nyní 
tichá.

Senioři si mohou nechat dovézt 
knihy domů
Městská knihovna Bílina v době 
uzavření kvůli vládním nařízení 
nabízí čtenářům rozvoz knih domů.

Mobilní rozhlas
Informace k používání aplikace, 
díky které mohou lidé dostávat 
zprávy z městského úřadu do 
svého chytrého telefonu nebo 
e-mailu.
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kULTUra

Z raDNice

pejseK K adopcI

Vichřice
Vichřice je čis-
totná sedmiletá 
letá fenka, váží-
cí 30 kg, která si 
užívá každý oka-
mžik, každé vlíd-
né slovo, každé 
pohlazení a spo-
lečnost člověka. 
Má přátelskou 
submisivní po-
vahu, je vhodná  
k dětem i koč-
kám. Venku 

je plachá a lekavá, citlivá na různé zvu-
ky a dokáže pak rychle vyrazit dopředu.  
V tu chvíli je nepolapitelná, v novém do-
mově bude nutné venčit na vodítku nebo 
stopovačce dokud nezvládne přivolání  
i v těchto situacích. Vichřice občas odleh-
čuje pravou zadní tlapku a jeden z prstů jí 
způsobuje bolest. Do adopce odejde kas-
trovaná, očkovaná, čipovaná, odčervená, 
odblešená, na základě podpisu adopční 
smlouvy a uhrazení příspěvku na péči.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601
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ŘeDiTeLsTVÍ siLNic a DÁLNic

horNickÁ NeMocNice s poLikLiNikoU

Ředitelství silnic a dálnic ČR ne-
vzdává snahu vybudovat pod 
Bílinou čtyřpruhový tunel, kte-
rý by nejenže vyřešil neúnos-
nou situaci na průtahu městem, 
ale navíc by udržel čtyř-
pruhový tah silnice I/13, 
a to prakticky z dálnice D8 až do 
Chomutova. Současné tunelové 
řešení se nesetkává s ekonomic-
kou efektivitou, přesto se jedná 
o řešení, které má cenu sledo-
vat. „Tunelová varianta není od 
ekonomické efektivity vzdálená 
natolik, abychom se nesnažili 
hledat řešení, která by nako-
nec splnila kritéria. V souvislosti 

Očkovací centrum v Hornické 
nemocnici s poliklinikou v Bíli-
ně přijeli navštívit hejtman Ús-
teckého kraje Jan Schiller se 
členy výboru pro zdravotnictví 
a dalšími zástupci kraje. Přítom-
ní si prohlédli prostory očkova-

s chystanými úpravami na silni-
ci I/13 chceme stavbu tunelu v 
Bílině zahrnout do tahové eko-
nomické studie,“ řekl na jednání 
se zástupci města Bílina Michal 
Vrabec z Generálního ředitelství 
ŘSD ČR. 
V tahové studii chce ředitelství 
zohlednit zejména plánované 
úpravy, které povedou ke zrych-
lení na silnici I/13 ze současných 
90 na 110 kilometrů za hodinu. 
Dále chce poukázat na chys-
tanou novostavbu čtyřpruhové 
silnice I/13 mezi Nechvalicemi a 
Kladruby, tzv. Kladrubskou spoj-
ku, která spojí silnici I/13 se silni-
cí I/63, resp. dálnicí D8. Vznikne 
tak ucelený čtyřpruhový tah z 
dálnice D8 až do Chomutova s 
napojením na dálnici D7. “Na tu-
nel se tak bude nahlížet ne jen 
z pohledu Bíliny, ale ze širšího 
spektra dopravního i ekonomic-
kého přínosu pro celou oblast 
od Chomutova po Kladrubskou 
spojku. Minulá studie počítala 
průjezd vozidel naším městem, 
která by využila tunel, nová stu-
die však bude muset zohlednit 

cího centra v prvním patře po-
likliniky, seznámili se s chodem 
pracoviště i s aktuálními daty, 
které se očkování týkají. “V sou-
časné době je velký nedostatek 
vakcín, jakmile se však situace 
změní, zvládnout zdejší zdra-

pozitiva pro dopravu v téměř 
celém kraji,” vysvětlila starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová. 
Tahovou ekonomickou studii 
chystá ŘSD předložit Centrál-
ní komisi Ministerstva dopravy 
do poloviny tohoto roku. „Po-
třebujeme vyjádření komise, 
abychom eventuálně mohli po-
kračovat v přípravě projektu, ze-
jména se jedná o získání potřeb-
ných podkladů pro posouzení 
vlivu stavby na životní prostře-
dí,“ uzavřela jednání na radnici 
v Bílině Eva Semanová z úseku 
výstavby chomutovské Správy 
ŘSD ČR.   
Starostka města Bílina Zuzana 
Schwarz Bařtipánová ocenila 
snahu ŘSD ČR, i když připustila, 
že obyvatelé Bíliny další odkla-
dy jen stěží unesou. Na druhou 
stranu poděkovala alespoň za 
malé vylepšení současného 
stavu, a to úpravou okružní kři-
žovatky silnic I/13 a II/257, kde 
vznikl samostatný jízdní pás 
v přímém směru.
Město Bílina je úzkým hrdlem 

votníci očkovat až 250 lidí den-
ně. Bílinské očkovací centrum je 
tedy důležitou součástí páteřní 
očkovací sítě celého kraje,” uve-
dl hejtman. 
Velkým přínosem očkovacího 
centra v Bílině je především do-
stupnost pro obyvatele města i 
okolních obcí. ”Ti tedy nemusí 
za očkováním cestovat do vzdá-
lenějších měst. Budou se moci 
nechat očkovat v prostředí, kte-
ré již znají. Zejména pro starší 
občany je tato skutečnost vel-
mi důležitá,” doplnila starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová.
V Bílině se s očkováním začalo 
25. ledna, zdravotníci od té doby 
naočkovali téměř devět stovek 
klientů.

jinak kapacitně vyhovující silni-
ce I/13, která je mezi Teplice-
mi a Chomutovem realizovaná 
ve čtyřpruhovém uspořádání. 
Dopravní bodová závada u Tře-
bušic totiž byla odstraněna na 
konci roku 2020 a i tam je nyní 
silnice I/13 čtyřpruhová. V Bíli-
ně se však silnice I/13 mění na 
průtah městem, který je dvou 
až třípruhový se semaforem a 
několika kruhovými objezdy. Ve 
špičce trvá projet přes kilometr 
dlouhý průtah Bílinou klidně 40 
minut.
V rámci řešení dopravy v Bílině 
bylo v minulosti prověřováno 
mnoho možných variant. Nej-
schůdnější se nakonec jeví tu-
nel, který by od vlakového ná-
draží až ke koupališti Kyselka 
prakticky kopíroval řeku Bílinu. 
Na začátku i na konci by se na-
pojoval na stávající silnici I/13 
ve čtyřpruhovém uspořádání. I 
tak se ale jedná o extrémně fi -
nančně náročné řešení, které se 
zatím nesetkává s ekonomickou 
efektivitou.

(red)

Celý proces očkování trvá zhru-
ba pětačtyřicet minut. Jakmile 
pacient přijde do centra, ujme 
se ho administrativní pracov-
ník. Ten mu pomůže vyplnit 
potřebné dokumenty, tedy in-
formovaný souhlas a dotazník 
o aktuálním zdravotním stavu. 
Očkování se provádí do nedo-
minantní ruky, nebolí. Pak se 
pacient na třicet minut posadí 
do čekárny a je pod dohledem 
zdravotnického personálu, zda 
se u něj neprojeví nežádoucí 
účinky. Druhý až třetí den po oč-
kování se může projevit bolest 
nebo brnění ruky, také může být 
pacient více unavený. Tyto potí-
že by měly zmizet do čtyř až pěti 
dnů. 

(pn)

Tunel je zahrnut do tahové ekonomické studie

Bílinské centrum je důležitou součástí krajské páteřní 
očkovací sítě, pomáhá svou kapacitou

Dne 8. února 2021 navždy odešla za svým mužem Jaromírem 
do volejbalového nebe paní 

Světla Jirásková 
z Bíliny. V padesátých letech s manželem a několika přáteli doslova vydupali usilovnou prací v Bílině volejbalový areál v Tyršově zahradě, který je dodnes jedním z nejkrásnějších 
letních sportovišť v kraji. Světla hrávala v Bílině, první ligu v Ústí, ale její hlavní zásluhou je výchova nových volejbalistek. Stovky děvčat vedla ke sportu a po celé republice žije 
spousta žen, které nikdy nezapomenou, kdo je přivedl k volejbalu a kdo jim dal základy nejen sportovní etiky, ale i směr do hodnotného života po ukončení sportovní kariéry.
My všichni, kteří jsme ji znali, nikdy nezapomeneme.

Za SK Bílina Bohumír Mráz

VZpoMÍNka



Do 31. července platí po celé republice ge-
nerální pardon na nelegálně držené zbraně 
a střelivo. Jejich držitelé je mohou od sobo-
ty bez rizika postihu odevzdat na jakémko-
liv útvaru policie. Naposledy se amnestie 
konala před pěti lety. Lidé, kteří z nějakého 
důvodu vlastní nelegální zbraň, ji mohou 
beztrestně odevzdat nebo její držení zle-
galizovat. Při minulé amnestii vraceli mimo 
jiné i zbraně z 2. světové války či sovětské 
okupace.
V rámci amnestie mohou lidé také požádat 
o zaregistrování své nelegálně držené zbra-
ně a poté si ji legálně ponechat. Stačí, aby 
měli nebo si udělali zbrojní průkaz a exper-
tiza prokázala, že zbraň není kradená ani s ní 
nebyl spáchán trestný čin.                          (red)
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KRIMI

ZbraŇoVÁ aMNesTiepoLicie České repUbLikY 

Zloději kradli věci z aut i z kočárkárny Lidé mohou vrátit 
nelegální zbraněPolicisté v uplynulých dnech řešili v Bílině 

vykradená auta, zcizená kola i řidiče, který 
neměl za volantem co dělat. 
Zatím neznámý pachatel se vloupal do dvou 
zaparkovaných aut, ze kterých sebral auto-
rádia a nářadí. Celková škoda byla vyčíslena 
na více než dvanáct tisíc korun. Policisté po 
pachateli nyní pátrají, pokud se ho podaří 
chytit, bude se zodpovídat ze zločinu kráde-
že. 
V policejních rukou již skončil šestatřicetile-
tý recidivista, kterého také zlákalo auto za-
parkované v Bílině. Podařilo se mu stáhnout 
okénko a ukrást vše, co v autě bylo. Měl však 
smůlu, policisté ho dopadli. Jelikož byl muž 
v minulosti již osmnáctkrát odsouzený, hrozí 
mu v případě uznání viny až osmileté vězení. 
Policisté také pátrají po neznámém pacha-
teli, který se v Bílině vloupal do kočárkárny 
v panelovém domě. Z místnosti zmizela dvě 

horská kola, celková škoda byla vyčíslena 
na šest a půl tisíc korun.  Ve věci byly zaháje-
ny úkony trestního řízení pro zločin krádeže, 
za který hrozí pachateli v případě dopadení 
až osmileté vězení.
Muže zákona zaměstnal i třicetiletý 
muž, kterého v Ledvicích zastavili v autě. 
Při lustraci zjistili, že má uloženo hned pět 
platných zákazů činnosti spočívajících v zá-
kazu řízení všech motorových vozidel, a to 
soudy v Mostě a Teplicích a úřady v Praze 
a Bílině.  Muž řídil auto, na kterém byly dvě 
různé registrační značky, které na něj nepa-
třily, a navíc měl pozitivní test na přítomnost 
omamných a psychotropních látek v těle. 
Skončil na služebně, kde mu policisté sdělili 
podezření z přečinu, za který trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí svobody. 

(red)
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NoVÁ DopraVNÍ siTUace

MĚsTskÁ poLicie bÍLiNa

Pavlína Nevrlá

Zprovoznění propojovacího jízdního pruhu u 
kruhového objezdu u Lidlu znejistilo některé 
řidiče, kteří si zcela neví rady s dopravními 
předpisy, které nyní v místě platí. Na soci-
álních sítích se nacházejí diskuze s dotazy, 
kdo má v jakém pruhu přednost, kdo může 
pás využívat a podobně. “Dopravní situace v 
tomto místě je však velmi přehledná, před-
pisy tam nestanovují žádné pravidlo, které 
by nebylo zcela běžné. Lidé si jen musí na 
novou situaci zvyknout, řídit se dopravním 
značením a nejezdit takzvaně po paměti,” 
upozornil vedoucí odboru dopravy Oldřich 
Jedlička. Ve směru z centra Bíliny ke kru-
hovému objezdu u Lidlu dochází k rozdvo-
jení dopravních pruhů. Kdo jede do Mostu, 
odbočí za použití blinkru do nového pruhu 
vpravo, projede jím okolo kruhového objez-
du a pokračuje stále rovně ve svém pruhu 
dál. Za kruhovým objezdem se nový pruh 
nepřipojuje do levého pruhu, není tedy za-

Odtávající sníh způsobil slehnutí trávy a na 
některých místech ve městě se nyní obje-
vují použité injekční stříkačky, které dříve 
nebyly v porostu vidět. Strážníci apelují na 
obyvatele, aby byly při pohybu na veřejných 
travnatých plochách opatrní a při nálezu po-
užité stříkačky ihned volali na telefonní číslo 
417 810 999 nebo linku 156. 

V žádném případě na stříkačku lidé nesmí 
sahat.

Nejvíce pohozených stříkaček se v po-
sledních letech nachází na Tep-
lickém Předměstí, loni 

potřebí tam dávat komukoli přednost, ani 
používat levý blinkr. Řidiči jedoucí z centra 
Bíliny ve směru na Louny, případně Pražské 
Předměstí a podobně, nevyužijí nový do-

jich tam strážníci sebrali 135 a předloni 105. 
Velké množství jich je také v okolí nádražní 
budovy, loni jich tam bylo 69, předloni 131. 
Pozor by si ale lidé měli dát i v Sídlišti Za 
Chlumem, kde jich loni byla necelá stovka. 
Desítky stříkaček se však každý rok povalu-
jí iv centru města, na Újezdském Předměstí 
v sídlišti SHD, SUNNu i na Pražském Před-
městí. Strážníci v roce 2019 sebrali celkem 
508 kusů stříkaček, loni jich bylo 445. 

(red)

pravní pruh, ale pokračují stále rovně, vyu-
žijí kruhový objezd a vyjedou z něj druhým 
výjezdem. 
Řidiči jedoucí ze směru od Loun do Mostu 
najedou na kruhový objezd u Lidlu, opus-
tí ho druhým výjezdem a opět pokračují ve 
svém pruhu dále, vozidlům z pravého pru-
hu (tedy z nového pásu) nedávají přednost. 
“Pokud je totiž na území města více jízdních 
pruhů v jednom směru, vozidla mohou vyu-
žívat všechny tyto pruhy, aniž by se jednalo 
o předjíždění. Vozidla, která vyjedou z kru-
hového objezdu a pokračují do Mostu, mají 
tendenci se zařadit do pravého pruhu, to je 
sice možné, ale není to nutné. Mohou v le-
vém pruhu jet až ke zúžení před Kyselkou, 
kde se do pravého pruhu zařadí. Tím bude 
doprava plynulejší,” vysvětlil vedoucí. 
Přejetí z jednoho pruhu do druhého je mož-
né za běžných dopravních předpisů, tedy že 
vozidlo vjíždějící do druhého pruhu nesmí 
ohrozit ani omezit vozidlo, které v pruhu již 
jede.

Zákon č. 361/2000 Sb., §12 Jízda v jízdních pruzích (výňatek)

�V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového 
vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji 
než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, 
musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k 
odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, 
jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h 
a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

�Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého 
přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům 
vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla 
do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, 
aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

TŘI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY:

Vozidlo se napojí na nový jízdní pruh před kruhovým objezdem bez použití blinkru

�Vozidlo jedoucí po novém jízdním pruhu v místech za kruhovým objezdem zpomlí nebo zastaví a dává přednost autům jedoucím 
od kruhového objezdu

�Řidič ve voze jedoucím od kruhového objezdu myslí, že ihned musí přejet do pravého jízdního pruhu

U nového jízdního pruhu platí běžná pravidla

Strážníci ročně seberou stovky stříkaček

Nejvíce pohozených stříkaček se v po-
sledních letech nachází na Tep-
lickém Předměstí, loni 

v sídlišti SHD, SUNNu i na Pražském Před-
městí. Strážníci v roce 2019 sebrali celkem 
508 kusů stříkaček, loni jich bylo 445. 

(red)
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sČÍTÁNÍ LiDU, DoMŮ a bYTŮ

horNickÁ NeMocNice s poLikLiNikoU

oDbor sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVoTNicTVÍ

horNickÁ NeMocNice s poLikLiNikoU

Sečíst se musí každá osoba, bez 
ohledu na místo skutečného 
pobytu, věk, svéprávnost a zdra-
votní stav. Za osoby mladší 18 let, 
osoby omezené ve svéprávnosti 
a podobně provádí sečtení jejich 
zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítom-

Krizový štáb rozhodl o povolení 
návštěv v Hornické nemocnici s 
poliklinikou. 
Na LDN i na stanici sociálních 
lůžek jsou návštěvy jsou povo-
leny od pátku každou středu, 
sobotu a neděli vždy od 14 do 
16 hodin. Podmínkou návštěvy 
je prokazatelně negativní an-
tigenní test ne starší 48 hodin, 
prokázání prodělání nemoc 
covid-19 nebo nejméně týden 
po přeočkování proti COVID 19. 
Návštěvy budou mít nos a ústa 
zakryty respirátorem, nesmí je-
vit známky onemocnění, jako je 

Zachránit drahocenné minuty 
při akutním lékařském zásahu 
může pomoci takzvaná seni-
orská obálka. Je to formulář, 
do kterého starší, samostatně 
žijící lidé či senioři (i za pomoci 
svých příbuzných nebo svého 
praktického lékaře) vyplní zá-
kladní údaje o svém zdravotním 
stavu, užívaných lécích (včetně 

Již několik let probíhá v Hornic-
ké nemocnici rekonstrukce jed-
notlivých částí. Po rekonstrukci 
je lůžková část a převážně i am-
bulantní komplement. Nyní je na 

povinnost od 17. dubna do 11. 
května vyplnit a odevzdat lis-
tinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři. Distri-
buce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako 
nyní probíhá doručování dopo-
ručených poštovních zásilek, při 
dodržování přísných hygienic-
kých pravidel. Z tohoto důvodu 
nebudou sčítací komisaři pomá-
hat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se lidé 
mohou obrátit na infolinku:
840 30 40 50. 

dveří nebo lednici, aby ji lékaři 
okamžitě našli.
Zájemci mohou formulář zís-
kat na Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Bílina nebo si 
formulář stáhnout na stránkách 
Krajského úřadu Ústeckého 
kraje - senioři a handicapova-
ní - senioři - seniorská obálka. 
V případě, že starší lidé nejsou 

ratoře a rozšíření kapacity ordi-
nace zubního lékaře o dva tisíce 
nových pojištěnců.
Poliklinika bude aktuálně in-
formovat na svých webo-

ných v ČR v rozhodný okamžik, s 
výjimkou diplomatů nebo cizin-
ců s  krátkodobým pobytem do 
devadesáti dnů. 
Do 9. dubna má každý možnost 
vyplnit elektronický formulář 
on-line na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo 
se takto nezapojí, má zákonnou 

teplota, průjem, kašel. Doba ná-
vštěvy je omezena na 15 minut 
a maximálně dvěma osobám na 
jednoho pacienta. 
Na oddělení sociálních lůžek 
jsou návštěvy povolené každou 
středu, sobotu a neděli vždy od 
14 do 16 hodin.
Hornická nemocnice s polikli-
nikou nedisponuje antigenními 
testy pro veřejnosti ani nepo-
skytuje ochranné pomůcky pro 
návštěvy. Vzhledem k vývoji 
pandemické situace si aktuál-
nost údajů ověřte na telefonním 
čísle recepce 417 777 111.      (red)

dávkování), kontakty na své blíz-
ké osoby a praktického lékaře. 
Vyplněný formulář vloží do 
obálky označené písmeny I.C.E., 
(mezinárodní zkratka anglických 
slov „In Case of Emergency“) 
což znamená „Použít v případě 
nouze“. Obálku poté umístí na 
dobře viditelné místo v bytě, a 
to na vnitřní stranu vchodových 

řadě stomotologický komplex.
Hornická nemocnice s polikli-
nikou nově připravuje otevření 
zrekonstruované ordinace zubní 
hygieny, stomatologické labo-

Vyplněné formuláře bude mož-
né odeslat v předtištěné obál-
ce prostřednictvím schránek 
České pošty nebo odevzdat na 
kontaktních místech České poš-
ty. V Bílině budou tato kontaktní 
místa na poštách na Mírovém 
náměstí a v Sídlišti Za Chlumem. 
Odeslání bude zdarma. Podrob-
nější informace naleznete na 
webu www.scitani.cz.

(red)

sami schopni ze zdravotních 
důvodů pro seniorskou obálku 
dojít nebo nezvládají práci s po-
čítačem, je možné kontaktovat 
sociální pracovníky Městského 
úřadu Bílina, kteří ji osobně při-
nesou a poskytnout poradenství 
k vyplnění.

(red)

vých stránkách www.hnsp.cz 
nebo na facebookovém profi lu 
o možnostech objednání na 
zubní hygienu i registrace k zub-
nímu lékaři.                                          (red)

V Bílině se bude od 27. března konat sčítání lidu, domů 
a bytů. Zapojení se do sčítání je ze zákona povinné pro 
všechny osoby, které mají trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad devadesát dní na území ČR.

Statistický úřad pořádá sčítání lidu, zapojení je povinné

Návštěvy v lůžkových stanicích polikliniky

Seniorská obálka může pomoci při záchraně života

Na poliklinice bude zprovozněn stomatologický komplex
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aNkeTa

Anketa byla spuštěna v aplikaci Mobilní rozhlas v led-
nu. Lidé bez přístupu k internetu měli možnost vypl-
nit a odevzdat anketní lístek v papírové formě, který 
byl součástí lednového vydání Bílinského zpravodaje. 
Celkem se ankety zúčastnilo 166 respondentů, z toho 
99 žen a 64 mužů, dva pohlaví neuvedli.   

Osobní zkušenosti s domem
Většina osobních zkušeností a vzpomínek se váže k minulé funk-
ci domu. Takřka identické zastoupení mají vzpomínky na prodej-
nu motorek Mototechna (60. léta), poté zde otevřel Mléčný bar, 
který byl po revoluci vystřídán restaurací (hospodou) FK. 

Dvě respondentky se k této otázce rozepsali více. 
Jejich vzpomínky uvádíme pro ilustraci.
“V r. 1940 tam maminka mého manžela jako 14 leté děvče sloužila. 
Prý tam byla Peněžní Záložna a v 1. patře bydlel ředitel se svojí 7 
člennou rodinou. A maminka se starala o celou domácnost…”

“V r. 1973 jsem jako učenka 1. ročníku nastoupila na praxi do toho 
domu. Dům patřil Mototechně. Dole byla prodejna a v 1.patře prázd-
né byty tak jsme to měli jako sklad. Za spodní prodejnou byl sklad 
rakví. Dokonce jsme museli si sami topit v kotli i skládat uhlí do 
sklepa. V patře bylo 5 - 6 prázdných bytů a v tom posledním nád-
herné tmavě zelené kachlová kamna - pec jak z pohádky. A vše-
mu velel úžasný vedoucí Václav Pokorný. V mezipatře byla taková 
malá komůrka. Z bytu, co měl okna na náměstí, jsme koukali, co se 
děje na náměstí. Krásný přehled. Když jdu vždy okolo domu, tak je 
mě strašně smutno jak teď vypadá a velmi ráda vzpomínám na léta 
když jsem tam pracovala. 3 roky učila a pak 2 roky pracovala pak 
jsem šla na mateřskou. Prodejna to nevím přesně tam skončila asi 
v 1983-1984 a Mototechna se přestěhovala na Chlum. Pro mě a pro 
většinu obyvatel vždy jen Mototechna. Znám jí podrobně od sklepa 
až po půdu. Dokonce si pamatuji že na náměstí stáli autobusy - 
žádné nádraží. A po Mototechně to šlo s domem z kopce. Hospody 
se měnily každou chvilku. Nejhůře mě bylo když tam měli zázemí 
dělníci co opravovali náměstí. Bordeláři. Končím slovy - tento dům 
je mě srdcová záležitost a navždy bude.”

Výsledky ankety o budoucí funkci městského domu 
U Černého koně: lidé chtějí kavárnu i muzeum

Pohostinství - 105 podnětů 
Zřetelná většina podnětů k budoucí funkci směřuje k nějaké formě 
pohostinství. V tomto tématu je rovněž znatelná refl exe současné-
ho stavu, kdy podle velké části respondentů na Mírovém náměstí 
není dostatečně prostorná kavárna či cukrárna a z pohledu části 
respondentů ani ucházející restaurace. To se tak promítá i do for-
mulovaných preferencí. Z výsledků je patrný příklon k nějaké for-
mě kavárny (přičemž je akcentován její denní provoz, provázání s 
přilehlou zahrádkou a zázemím pro děti). Ideu kavárny doplňuje 
provoz cukrárny nebo čajovny. Viditelné zastoupení mají i podněty 
volající po restauraci, kde je ale zřetelné vymezení proti součas-
nosti (“restaurace alespoň trochu na úrovni”). Menší část podnětů 
volá po existenci rychlého občerstvení (bistro, Mc Donalds, Turbo 
pizza) či provozu zaměřeného na pivo (minipivovar, pivnice).    

Bydlení, ubytování - 13 podnětů 
Nepříliš zastoupené podněty směřují za realizací bydlení (v I. po-
schodí). Tyto byty by mohly sloužit pro “pracovníky potřebné pro 
město”(lékaři, učitelé, hasiči, policie, atd.). Část respondentů zmi-
ňuje možnost zřízení ubytovacích služeb na úrovni či přímo ubyto-
vání hotelového typu. 

Ostatní podněty
Ostatní služby, sport - 39 
Obchodní centrum - 6 
knihkupectví - 7 
obuv (prodejna, opravna) - 6 
kosmetický salon, kadeřnictví, masáže - 4
bio potraviny, ovoce zelenina, místní produkty, 
polotovary (konibar) - 8
lékařská ordinace, lékárna - 3
veterinární stanice - 3   

Podněty obecné povahy 
- bezbariérovost
- venkovní posezení 
- nekuřácký
- prosklené výlohy, výhled do náměstí
- “Měl by lákat turisty, aby se zde zdrželi a utratili zde pení-
 ze, které by město mohlo investovat do znovuzprovozně-
 ní lázní”
- “Postrádám zde něco, za čím bych na náměstí šla jako  
 turista. V Litoměřicích mají podobné náměstí a mnoho  
 krámků, jeden vedle druhého.”
- Obchodní dům (inspirace OD Labe v Ústí)
- Nikoli kulturní stánek, ale služby pro občany. 

Nechtěná funkce
V anketě jsme se ptali rovněž na otázku “Jakou funkci byste v 
domě rozhodně neuvítali?” Nejčastěji opakované podněty v této 
otázce dobře ilustruje “word cloud” schéma. Největší kontroverzi 
tedy způsobuje restaurace/hospoda, herna či obchodní prostory. 

Komunita, vzdělávání, péče o děti, zdravotnictví - 47 podnětů 
Více než polovina podnětů v této skupině klade důraz na nějakou 
formu využití pro malé děti a jejich rodiče. Nejčastěji formulované 
jsou podněty jako dětský koutek, dětská herna se zázemím či ka-
várna s dětským koutkem. Zastřešující by mohla být citace: “Něco, 
kam si maminky s dětmi za nepříznivého počasí mohou jít sednout, 
popovídat si a dát si něco dobrého.” Řádově menší skupina podně-
tů směřuje k nabídce nějakého programu pro děti starší a dospí-
vající (klub pro mladé), část orientuje na určitou formou vzdělávání 
jako například vzdělávací centrum či jazyková škola.
Spíše okrajově zaznívají podněty směrem k využití pro různé so-
ciální a zdravotní služby. (ordinace lékaře, rehabilitační středisko, 
centrum pro hendikepované ad.). “Třeba nějaký doktor, všechno je 
daleko a poliklinika věčně přeplněná.”   

Identita města, turismus, kultura - 46 podnětů 
Nezanedbatelnou podporu získala myšlenka v objektu vytvořit 
něco jako muzeum města. Konkrétní návrhy na náplň muzea osci-
lují kolem historie města, tradic či řemesel. 
“Každé menší město má svoje muzeum, Bílina žádné.” Objevují se i 
obecnější návrhy, aby zde byly prostě jen výstavní prostory , které 
mohou dále sloužit jako galerie, muzeum, ateliéry aj. Druhou velmi 
silně zastoupenou skupinou podnětů je myšlenka infocentra, která 
je s muzeem města často úzce spjata. Infocentrum pro návštěvníky 
Bíliny by mohlo nabízet i turistické suvenýry, nebo by zde mohla 
být podniková prodejna Bílinské kyselky.  Zajímavý je nápad na zří-
zení zázemí pro redakci Bílinského zpravodaje. 

Živá kultura, podnikání, sdílené prostory - 19 podnětů
Pojem živá kultura reprezentují podněty jako hudební sál (diskoté-
ka, koncerty), kino, či divadlo. Podporu nalezly i podněty směřující 
k pronájmu prostor k podnikání či jako kanceláře včetně moder-
ních konceptů jako coworkingové centrum, FabLab či sdílená ře-
meslná dílna. 
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ZŠ Za chLUMeM

DŮM DĚTÍ a MLÁDeŽe

Díky mnohaleté tradici příprav-
ných tříd má škola dostatek zku-
šeností a pozitivních výsledků. 
O zařazení do přípravné třídy je 
třeba požádat ředitelku školy do 
31. května 2021.
Přípravná třída je mezistupeň 
mezi předškolním a základním 

Na začátku tohoto tisíciletí, tedy 
v roce 2001, vznikl v DDM Bílina 
nápad pokusit se o první český 
rekord. A jak jsme na něj přišli? 
Celkem snadno! Muzeum re-
kordů má své sídlo v historické 
věži v Pelhřimově a děti, které 
každoročně trávily letní prázd-
niny na naší stanové základně 
v Horní Cerekvi, tam jezdily na 
výlety a prohlížely si vystavené 
exponáty. Tehdy jsme si řekli, že 
by bylo fajn, mít tam i svůj expo-
nát s označením naší organiza-
ce a našeho města. A tak jsme 
začali připravovat náš první re-
kord, který se nám – za přispění 
velkého počtu obyvatel Bíliny 
– povedl. Velké díky rodinám, 
které na čas do svého jídelníčku 
zařadily více vaječných pokrmů 
a opatrně naťukávaly skořápky 
a vyfukovaly vejce, které nám ve 
velkém přinášely. Pátého dubna 
roku 2001 se na zahradu DDM 
připlazil krásný, dlouhý had 
z 10 400 ks vejdumků – tedy vy-
fouklých vajec.  Měřil 653,9 me-
trů. Komisaři z Agentury Dobrý 
den, která spravuje české rekor-
dy, byl změřen a ofi ciálně uznán 
českým rekordem. Ještě se pro-
jel do Prahy, kde se zúčastnil vý-
stavy velikonočních rekordů na 
Staroměstském náměstí. Tam 
se s ním tehdy vydali i nejlepší 

vzděláváním. Přípravné třídy 
základní školy se zřizují pro děti 
v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky, 
u kterých je předpoklad, že za-
řazení do přípravné třídy vyrov-
ná jejich vývoj, přednostně děti, 
kterým byl povolen odklad po-

dětští sběrači. Potom už se usíd-
lil v Pelhřimovské věži, kde jsme 
ho v létě mohli navštěvovat. 
Dnes už ho tam nenajdete – ex-
pozice se postupně mění a staré 
exponáty nahrazují nové.
O pár let později v roce 2009 
náš rekord pokořil Svazek obcí 
Podoubraví a občanské sdruže-
ní Sobíňov - tehdy místní obča-
né dokázali navázat 1669 metrů 
dlouhého hada z 26 900 ks ve-
jdumků. Rádi bychom se poku-
sili tento rekord překonat. Tehdy 
- před dvaceti lety – soutěžily 
pouze děti.
Dnes vyhlašujeme soutěž ve 
sběru vajec nejen pro ně, ale 
i pro rodiny a kolektivy – ško-
ly, školky, restaurace. Všechna 
vámi vyfouklá a přinesená vejce 
pečlivě zaevidujeme. Předávání 
probíhá v recepci DDM v pon-
dělí, úterý a čtvrtek od 9.30 do 
19 hodin, ve středu od 9.30 do 
18.30 a v pátek od 9.30 do 17 ho-
din. Do mateřských a základních 
škol - po předchozí domluvě – 
přijedeme. 
Abychom omezili kontakt při 
předávání na minimum, tak ke 
každému předávanému balíčku 
přidejte lístek s následujícími 
údaji:
- v případě jednotlivce: jméno, 
příjmení, rok narození, bydliště a 

vinné školní docházky.Během 
roku se děti hravou a nenásil-
nou formou naučí všeobecné 
přípravě potřebné pro vstup do 
první třídy, rozvíjíme grafomo-
torické dovednosti, logopedii – 
řeč, jejich sociální dovednosti a 
emoční inteligenci. Získají mno-
ho nových poznatků, zkušeností 
a dovedností. K výuce používá-
me moderní metody a pomůc-
ky, ve třídách jsou instalované 
interaktivní tabule, děti se zá-
bavnou a poutavou formou nau-
čí spoustu nových informací. Ve 
výuce jsou uplatňovány prvky 
Montessori, k dětem přistupu-
jeme individuálně s ohledem na 
jejich potřeby a zájmy. S dětmi 
navštěvujeme školní knihovnu, 
školní hřiště, učebnu robotiky 
a chodíme na vycházky do pří-
rody. Děti mohou navštěvovat 
technické kluby, kde se mohou 
naučit řemeslným dovednos-

e-mailovou adresu, počet kusů 
předávaných vejdumků
- v případě rodiny:  název ro-
dinného týmu, jméno, příjmení 
a bydliště zástupce rodiny, 
e-mailovou adresu, počet ku
sů předávaných vejdumků
- v případě organizace: název 
organizace, jméno, příjmení 
a kontaktní e-mail jejího 
zástupce, počet kusů 
předávaných vejdumků
Nejlepší sběrače ve všech 
třech kategoriích odmě-
níme krásnými cenami. 
Proto potřebujeme na lís-
teček s počty kusů dopsat 
i kontakt – to abychom se 
s vámi mohli spojit pro pří-
padné předání výhry.  Do 
pokusu se s námi zapojil 
i Nadační fond Veroniky 
Kašákové a do průběžné-
ho hodnocení věnoval 100 
kusů  dětských čepic, kte-
ré budou předány prvním 
stovce sběračů, která nám 
přinese 30 kusů vejdum-
ků. Čepice jsou zhotovené 
ve vícero barevných vari-
antách. První odměnění si 
budou moci vybrat.
Hada změříme a vejdum-
ky spočítáme ve středu 31. 
3. 2021 na zahradě DDM 
a následně s ním vyzdo-

tem. V naší třídě se děti naučí 
jednat s ostatními v kolektivu, 
respektovat autority, poznají 
prostředí školy a jejich vstup do 
první třídy pak probíhá bez zby-
tečného stresu. Přípravný ročník 
mohou navštěvovat i děti, které 
byly u zápisu v jiné škole nebo 
budou do první třídy chodit do 
jiné školy.
Výuka probíhá každý den od 
8 do 11.40, poté mohou děti 
navštěvovat školní družinu. 
Přípravná třída je bezplatná, 
hradí se pouze obědy a svačiny, 
pokud o ně mají rodiče zájem.
Děti jsou do přípravné třídy 
přijímány na základě písemné 
žádosti zákonného zástupce 
dítěte a doložením doporučení 
školského poradenského zaří-
zení. 

Mgr. Barbora Schneiderová

bíme naše město. Mediálním 
partnerem akce je agentura JV 
Press, která zaštiťuje i naší Bí-
linskou dětskou televizi. Bližší 
informace najdete na našich 
stránkách www.ddmbilina.cz a 
facebooku DDM Bílina. Informa-
ce vám rádi předáme i na telefo-
nu 417 821 111, 774 821 111.                   

Bc. Krista Sýkorová

Do přípravné třídy v Základní škole Za Chlumem 
mohou rodiče hlásit své děti do konce května

Pomožte Domečku s rekordem o nejdelšího hada

Základní škola Za Chlumem má v tomto školním roce 
dvě přípravné třídy - Sovičky a Motýlky, s celkovou 
kapacitou 30 dětí. 
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oDbor DopraVY

pŘÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM okoLÍ, ZNoVUoŽÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ

Evropský parlament schválil 
prodloužení platnosti řidičských 
průkazů a průkazů profesní 
způsobilosti, které propadly 
nebo propadnou v období od 
1. září 2020 do 30. června 2021. 
Nařízení prodlužuje platnost 
i některých dalších dokumen-
tů v oblasti dopravy a odkládá 
provádění některých pravidel-
ných kontrol a školení. Platnost 
jednotlivých dokladů bude 
prodloužena o 10 měsíců, a to 

Co nabídne jaro? 

Přeji krásné dny provoněné 
jarním vzduchem, chvějící se 
jasným ptačím trylkováním. 
Pojďme pozorovat kouzla paní 
Přírody.
Na chvíli vyžeňte z hlavy všech-
ny starosti, zapomeňte na ba-
cily, půjdeme se projít do lesů 
kolem Kyselky. Chodníky už ne-
kloužou, takže to nebude cesta 

v celé Evropské unii.  Prodlou-
žení platnosti se týká mimo 
jiné řidičských průkazů, průka-
zů profesní způsobilosti řidiče, 
harmonizovaného kódu 95 (pro-
fesní způsobilost) a lhůty pro 
dokončení pravidelného školení 
držitelů osvědčení profesní způ-
sobilosti (poslední 3 pro řidiče 
- profesionály) o dalších 10 mě-
síců. 
Již v říjnu 2020 vydalo Minis-
terstvo dopravy metodické sta-

strachu, kdy se pomeleme na 
ledové krustě - a že ty cesty 
plné ledu byly tvrdé, také jsem 
to vyzkoušela na vlastní kůži. 
Ale foťák vydržel a k cíli jsem se 
dostala. 
Co že vám chci tentokrát ukázat 
za objev? Po dlouhých letech se 
nám v lesích za bílinskými láz-
němi rozzářila kvítka v něžných 
odstínech od blankytně modré 
a světle fi alové barvy až po rů-
žovou či dokonce bílou. Je to 
podívaná, která stojí za to, jistě 
mi dáte za pravdu. Uvidíte sami. 
Na Kyselce máme opět lesy 
plné podléšek.
Dlouhé roky jsem je hledala a 
najednou jsou tady ta kvítka v 
plné kráse. Les je takový zvlášt-
ní chrám a když budeme kvítky 
podléšek obdivovat potichu, 
uslyšíme i sladký zpěv smíše-
ného ptačího sboru, a to je také 
takové pohlazení po dušičce.
Teď se podíváme blíže na tu 
květinku. Jaterník podléška (He-
patica nobilis) je nízká vytrvalá 
bylina rostoucí nejčastěji v list-
natých lesích, na Kyselce roste i 
ve smíšených lesích.
V České republice je poměrně 

novisko, podle kterého se hledí 
na řidičské průkazy a průkazy 
profesní způsobilosti propadnu-
té od 1. září 2020 do 31. března 
2021 jako na platné po dobu 
dalších 6 měsíců. Pro příklad, 
pokud řidiči propadl průkaz 
10. listopadu 2020, je platný až 
do 10. května 2021. Toto stano-
visko bylo ovšem možné uplatnit 
pouze na území České repub-
liky. Nové nařízení bude účinné 
v celé Evropské unii a na řidičské 

hojná, ale třeba ve východní po-
lovině Moravy je vzácná a nebo 
se tam vůbec nevyskytuje. V 
sousedním Německu se dokon-
ce stala v roce 2013 rostlinou 
roku.
Jaterník podléška nebo také 
jaterník trojlaločný dosahuje 
výšky 5 až 25 centimetrů, květy 
vyrůstají na chlupatých červe-
nohnědých stvolech a samotný 
kvítek je tvořen třemi podpůr-
nými listy připomínající kalich, 
je oboupohlavný, okvětní lístky 
blankytně modré až bílé, jejich 
počet je od pěti do deseti. Pes-
tíky a tyčinky, kterých je velké 
množství, jsou umístěné na ši-
roce kuželovitém květním lůžku 
a jejich bělavá barva a zelený 
střed krásně kontrastuje s mod-
ravými lístky. Květy jsou opylo-
vány hmyzem, ale v nouzi, když 
včelky nelétají, jsou samospraš-
né. K večeru se kvítka zavírají a 
sklánějí se dolů. I při dešti si stej-
ně chrání svůj půvab skloněný-
mi hlavičkami. 
Plodem podléšky  je zobovitá 
nažka pokrytá hmotou připo-
mínající masíčko s olejovitou 
kapalinou, která láká mravence. 

průkazy a na další dopravní do-
klady se tak bude hledět jako na 
platné ve všech členských stá-
tech. Nabylo účinnosti 6. března 
2021 a od tohoto dnu nahradilo 
stávající metodické stanovisko 
Ministerstva dopravy.
Vyměnit si řidičský průkaz 
ovšem lze pořád. Úřady však 
doporučují využívat on-line re-
zervační systémy.

(red)

Šíření semínek je závislé právě 
na mravencích.
Jaterník neboli podléška se dří-
ve používal v léčitelství při one-
mocnění jater. Sbíral se hlavně 
mladý list a sušil přirozeným 
teplem. Sušené listy se užívaly 
ve formě odvaru jako močopud-
ný prostředek, při žlučníkových 
kolikách a někdy i k zastavení 
krvácení. Ale pokud by někdo 
chtěl léčivé účinky vyzkoušet, je 
lepší poradit se s lékárníkem.
Nebojte se, když už si vyjdete 
prohlédnout kvítka podléšek, 
že je nenajdete. Jaro je nedo-
čkavé a docela možné je, že 
cestou uvidíte plicník lékařský, 
zlaté hvězdičky křivatce žlutého, 
fi alovobílé koberce dymnivek 
dutých, hrachory lecha. Prostě 
spoustu dalších jarních kvítků. 
A na prosluněných místečkách 
zavoní skromné milé fi alky.
Užijte si tu krásnou rozkvetlou 
přehlídku jarního kvítí, jaro je ve-
lice pomíjivá doba a podle mě je 
to nejkrásnější roční období.

Jitka Brejníková

Řidičské a profesní průkazy platí o deset měsíců déle

iNZerce

MĚSTO BÍLINA ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR 
PRONÁJMU RESTAURACE U KÁDI

Předmětem pronájmu je hlavní budova, jejíž součástí je prostor pro restaurační zařízení a  ubytování se zázemím, vedlejší 
budova s bufetem sloužícím pro přilehlé koupaliště, uzavřený dvorek, terasa se zastřešeným pódiem a dětským hřištěm. 

Předmět pronájmu se pronajímá bez inventáře. Stoly, židle, výčep, vybavení pokojů, apod. si zajišťuje nájemce, kdy je 
možná dohoda s aktuálním nájemcem spol. Heineken Česká republika, a. s. o převodu stávajícího inventáře.

Smlouva o nájmu bude uzavřena od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Minimální výše ročního 
nájemného je stanovena na částku 239.800 Kč v souladu se směrnicemi o pronájmu nebytových prostor a pozemků v 

majetku města Bíliny. 

Bližší informace o podávání nabídky a jejích nezbytných náležitostech jsou zveřejněny na úřední desce města Bíliny a na 
webových stránkách města Bíliny www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska.

Nabídky se podávají v uzavřené obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM RESTAURACE U KÁDI“ na adresu Měst-
ského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina nebo osobním podáním na podatelně městského úřadu. Uzávěrka pro 

doručení nabídek či připomínek je 22. 3. 2021 ve 13.00 hodin. 
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KULTURA

Náprstek s motivem Bíliny

K dostání ihned 
po znovuotevření!

NOVĚ V INFORMAČNÍM CENTRU

kULTUrNÍ ceNTrUM bÍLiNa

Zařízení, které jsou obyčejně 
plné lidí užívajících si kultur-
ní nebo společenský program, 
jsou nyní tichá. Neznamená to 
však, že by se v nich nic nedělo. 
Kulturní centrum ve všech svých 
zařízeních provádí stavební 
nebo vizuální úpravy, které mají 
jediný cíl - vylepšit a zpříjemnit 
prostředí pro své návštěvníky.
Ve Výstavní síni U Kostela zastí-
nily okna nové bílé rolety. “Pro-
pouštějí dostatek světla, ale zá-
roveň zabraňují odlesku světel 
z oken ve vystavovaných expo-
nátech. Navíc se celý prostor ja-
koby prozářil a je velmi elegant-
ní,” popsala vedoucí Kulturního 
centra Bílina Martina Geletka 
Tuháčková. 
Proměnou prochází i Kultur-
ní dům Fontána. Návštěvníci si 
hned na první společenské akci 
jistě všimnou nových barevně 

sjednocených závěsů, velké 
fototapety a nových obrazů na 
zdech, upraveného baru i po-
sezení a dámy jistě ocení i velké 
zrcadlo.  
Ve výběhu kamerunských koz 
v areálu letního amfi teátru 
na Kyselce přibyl nový seník. 
V minulosti se seno skladovalo 
v garáži pod jevištěm amfi teátru, 
toto umístění již bylo nevyhovu-
jící. Garáž je nyní připravena pro 
potřeby personálu kulturního 
centra i pro účinkující hudebníky 
či herce. 
Kulturní centrum také vyměni-
lo všechny výlepové plochy ve 
městě. Protože se nyní nekonají 
kulturní akce, slouží jako výstav-
ní plochy pro obrázky dětí z ma-
teřských a základních škol.

(pn)

V uzavřených zařízeních Kulturního centra Bílina 
se pracuje na vizuálních úpravách
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MĚsTskÁ kNihoVNa bÍLiNa

kNiŽNÍ TipY

Senioři si mohou nechat dovézt knihy domů
Městská knihovna Bílina v době 
uzavření kvůli vládním naříze-
ní nabízí čtenářům rozvoz knih 
domů. “Po dobu epidemie zajiš-
ťujeme rozvoz knih našim regis-
trovaným čtenářům - seniorům 
nad 70 let, kteří bydlí v Bílině. 
Knihy rozvážíme každou středu 
v dopoledních hodinách, uvedla 
vedoucí knihovny Dana Svobo-
dová.
V případě zájmu o rozvoz knih 
mohou senioři kontaktovat svou 
knihovnici a domluvit si objed-
návku. 

(red)

Utajená dcera
Kelly Rimmer

„Adoptovali jsme 
tě.“ Tahle krátká 
věta obrátila Sa-
bině život naru-
by. Najednou se 
svět rozdělil na 
Před a Po. Sabině 
je právě 38 let 
a je těhotná. Zdá 
se jí nepocho-

pitelné, jak by nějaká matka 
mohla dát své dítě k adopci. 
A proč jí o tom rodiče již dávno 
neřekli? Rozhodne se, že musí 
za každou cenu najít ženu, kte-
rá jí dala pryč. To, co zjistí, na-
konec nezmění jen Sabinu, ale 
především dvě ženy, které ji po 
celá ta léta hluboce milovaly.

Super jednoduše
Zdeněk Pohlreich

Pár obyčej-
ných surovin, 
j e d n o d u c h ý 
postup a na 
stole super 
jídlo. O nic ji-
ného v této 
kuchařce ne-
jde. Žádná 
nukleární věda 
a žádné slo-

žitosti. Připravit si něco k jíd-
lu díky této kuchařce zvládne 
kdokoliv a jídla, která v ní na-
jdete, odrážejí způsob života, 
jakým žije spousta z nás. K re-
ceptům nebudete potřebovat 
tisíce ingrediencí ani hroma-
du nádobí. Omezili jsme se na 
minimum, aby recepty zvládl 
bez obtíží úplně každý a výsle-
dek byl přitom vydatný, svěží 
i tradiční. Uvařit na jedničku se 
dá totiž i z toho, co seženete 
v každém supermarketu nebo 
ve večerce za rohem. Pokud 
si čas od času kladete otázku 
„Co zas budu dnes vařit?“, tady 

je odpověď s řadou nápadů 
a tipů, které zvládnete stejně 
hravě jako skládačku z Lega. 
Super jídlo se dá totiž připravit 
i super jednoduše.

Nervy
Raina Telgemeier

Jídlo nás všech-
ny spojuje, ale 
co když má člo-
věk z jídla strach 
a bojí se, že mu 
některé potra-
viny nedělají 
dobře? Právě 
tím si puberťač-
ka Raina pro-
chází, spolužáci 

si přitom libují v nechutnostech 
a největší událostí je, když ve 
škole řádí střevní chřipka. Rai-
nu ale její žaludeční potíže ne-
opouští, do toho má spoustu 
starostí s dospíváním, školní-
mi povinnostmi a s kamarády. 
Co se to děje?

Mami, típni to!
Michaela Krýslová

Už je to tutov-
ka! Osmiletá 
Pepina Karás-
ková se ko-
nečně dočká 
s o u roze n ce . 
Na takovou 
událost se 
musí připravit, 
a tak si pročítá 

knížku o tom, jak děti přicházejí 
na svět. Když zjistí, že maminka 
by neměla kouřit, aby miminku 
neublížila, poněkud se vyděsí. 
Cože??? A máma si klidně kouří, 
jako by se nechumelilo! Hned 
běží maminku poučit, jenže ta 
ji nebere vážně. Sice se tváří 
rozpačitě, ale cigaret se vzdát 
nehodlá. Ještě že Pepina má 
pár skvělých kamarádů, kteří 
přijdou s naprosto senzačním 

nápadem… S textem svou ba-
revností, pestrostí a mírně ka-
rikaturním pojetím souzní čet-
né ilustrace Jany Chroustové. 
Kniha je prvním titulem série 
o trampotách Pepiny Karásko-
vé „Já se z toho picnu“.

Hořící nebe
Iva Tajovská

Příběh situo-
vaný do vý-
chodních Čech 
volně navazuje 
na autorčin ro-
mán Odpusť, 
že jsem se 
vrátil a přibli-
žuje osudy lidí, 
kteří jsou po 
p r o d ě l a n é m 

strádání během první světo-
vé války o více než dvacet let 
později znovu konfrontováni 
s dopady válečných útrap. Sle-
duje, jak chatrnou skořápku 
propagandou prezentovaného 
poklidného a bezpečného ži-
vota v protektorátu nahlodávají 
sílící represe gradující během 
heydrichiády a likvidace odbo-
jového a později i partyzánské-
ho hnutí. Utrpení pardubických 
obyvatel bylo završeno v druhé 
polovině roku 1944, kdy město 
zažilo bombardování Spojenci, 
kterým se až napotřetí poda-
řilo dokončit likvidaci rafi nerie 
vyrábějící syntetický benzín. 
Román je psychologickou son-
dou do životů obyčejných lidí 
žijících v protektorátu i americ-
kých letců vysílaných ke konci 
války z italských základen nad 
naše území, aby likvidovali 
průmysl zaměřený na váleč-
nou výrobu. Kniha vzdává úctu 
těm, kteří navzdory všudypří-
tomnému strachu a nebezpe-
čí dokázali podat pomocnou 
ruku. Je o lásce v mnoha po-
dobách – zralé, vášnivé, vysně-
né, zakázané i opovrhované. 

Je o hledání identity, o stateč-
nosti, nezištnosti, lži i bezo-
hlednosti. Ukazuje, že pravda 
má tolik tváří, kolik je jejich no-
sitelů a pozorovatelů.

Baletky
Miřenka Čechová

Baletky mají 
dvě tváře. 
Tu přední, 
u s m ě v a v o u 
a dokonalou, 
kterou vidí pu-
blikum. A pak 
tu odvrácenou, 
když zmizí za 
oponou, před-
pisový úsměv 

jim spadne a tvář se zkřiví do 
ztrhaného šklebu, protože se 
dusí. Při tanci totiž nemůžou 
dýchat pusou. Třeští oči a la-
pají po dechu. Kdyby baletky 
někdo takhle nafi lmoval, byla 
by to přehlídka utrpení. K tomu 
jsou ale trénované. Tak jako 
hlavní hrdinka tohohle příběhu. 
Každý den zažívá baletní dril jako 
v armádě. Ještě jí nebylo čtr-
náct, a už je odbornicí na po-
užívání projímadel a zvracení, 
aby si udržela váhu, na ošetřo-
vání krvavých palců a stahování 
prsou. A do toho poznává klu-
bový život v Praze. Jsou deva-
desátá léta, frčí perník a extáze 
a ona objevuje sex a zjišťuje, 
že má nevlastního bratra, kte-
rý je úplně jiný, než by chtěla. 
A že její sen stát se balet-
kou a tančit ve Zlaté kapličce 
se mění v noční můru. Reži-
sérka a tanečnice Miřenka Če-
chová vychází z vlastních zku-
šeností a deníkových zápisků. 
Její próza je sebeironickým, sy-
rovým a nelítostným obrazem 
studií na Taneční konzervatoři 
a pražského života v divokých 
90. letech.

Kontakty:

Centrální knihovna, 
Mírové náměstí
tel.: 417 823 224, 
e-mail:
pujcovna@knihovnabilina.cz
Pobočka Za Chlumem
tel.: 417 829 411. 
e-mail:
chlum@knihovnabilina.cz
Pobočka Maxe Švabinského 
tel.: 417 821 263, 
e-mail:
pansidliste@knihovnabilina.cz
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KULTURA

iNForMaČNÍ ceNTrUM bÍLiNa

O likvidaci Radovesic 
se rozhodlo v 60. letech

Procházka na Kaňkov nabízí 
jako bonus čip Life is Skill

U nové silnice ze sídliště 
Za Chlumem směrem na Kos-
tomlaty je odbočka na Rado-
vesickou výsypku, kde najde-
me jednu z celkem dvaceti 
informačních tabulí. Z centra 
města po Litoměřické ulici do 
sídliště Za Chlumem je možné 
dojít zhruba za 30 minut. Ces-
ta pokračuje po kostomlatské 
silnici zhruba 5 minut. Parkovat 
je možné u chlumských garáží. 
Cesta je dobře schůdná a lze 
ji absolvovat s kočárkem nebo 
invalidním vozíkem. V zimním 
období jsou hlavní cesty na Ra-
dovesické výsypce protažené a 
je tedy možné ji kdykoli turistic-
ky využít.
Z informační cedule se dozvíme 
příběh o tom, jak vlastně tato 
výsypka vznikla a z jakého dů-
vodu. Na mapě, kterou vytvořili 
členové Bílinské přírodověd-
né společnosti, najdeme tento 
informační panel pod označe-
ním Re1. Státní orgány v 60. le-
tech minulého století rozhodly, 
že se v Bílině vybuduje povr-
chový velkolom, postavený na 
nových technologiích. Postup-
ně se vybudoval pásový do-
pravník, úpravna uhlí, přibylo 
kolesové rypadlo a zakladač. 
Zcela se utlumila v Bílině hlu-
binná těžba uhlí.
Z důvodu založení lomu a vý-
sypek bylo smazáno z mapy 10 
obcí. Zhruba sedm tisíc oby-
vatel z obcí, které měly zcela 
zaniknout, se přestěhovalo do 
Bíliny, Duchcova, Mostu a Tep-
lic. Radovesická výsypka fun-
govala od roku 1969 až 2003, 
bylo na ní včetně části Jirásek 

Výhodou soutěže Life is Skill je 
možnost hledání čipů v přírodě. 
Další z čipů se nachází na mís-
tě, které je zajímavé už tím, že 
poskytuje nádherný výhled na 
Krušné hory a České středo-
hoří. Vyhlídku Kaňkov najdeme, 
jak již název napovídá u osa-
dy Kaňkov před obcí Braňany. 
Pokud se někdo rozhodne do-
jet na vyhlídku autem, je mož-
nost parkování před osadou a 
následně sledovat červenou 
turistickou značku. Projde se 
částečně osadou, kde je od-
bočka na lesní cestu. Pro zdat-
nější turisty je možnost dojet k 
vyhlídce na kole nebo i pěšky. 

přepraveno 680 milionů metrů 
krychlových jílu a písku.
Samotná obec Radovesice se 
rozkládala v údolí Lukovské-
ho potoka v nadmořské výš-
ce 279 metrů při cestě mezi 
Kostomlaty pod Milešovkou 
a Razicemi. Údolí obklopova-
ly kuželovité vrchy Českého 
středohoří. Doba založení obce 
není známá, ale první bezpečně 
doloženou zprávou o její exis-
tenci zůstává listina Přemysla 
Otakara II. pro osecký klášter z 
roku 1254, kde je zmiňován Vít 
z Radowischiz. Další zmínka po-
chází z roku 1333. Nejpozději v 
roce 1352 byl vystavěn kostel 
Všech svatých. V 60. letech 19. 
století byl postaven nový kostel. 
V obci fungovala mateřská a 
základní škola a dokonce i čet-
nická stanice.
Pro Radovesice se stala osudná 
60. léta, kdy se začalo proslý-
chat, že má být obec zlikvido-
vána a na jejím místě má vznik-
nout výsypka velkolomu Maxim 
Gorkij (zkratka VGM se používá 
dodnes). Občané se snažili proti 
tomuto rozhodnutí protestovat 
a chtěli postavit Radovesice 
nové, ale to se nestalo. Pro oby-
vatele bylo vystavěno sídliště 
Za Chlumem. Nezmizely jen 
obce, ale také pestrá příroda, 
úrodná půda a přírodní rezer-
vace. Ofi ciálně obec zanikla 15. 
února 1971, tedy přesně před 
50 lety.
Informace o zaniklých obcích 
je možné získat zakoupením 
knihy Hrobčicko v Informačním 
centru Pod Věží. 

(hub)

Cesta k samotné vyhlídce není 
vhodná pro kočárky ani invalid-
ní vozíky.
K zapojení do hry Life is Skill 
stačí mít mobilní telefon. Hráči 
hledají nejrůznější místa, kde 
jsou umístěné čipy, které se 
načítají. Hra trvá od září do srp-
na. Na konci hry budou hráči 
vyhodnocení 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 mís-
ta s čipy.                                  (hub)
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MŠ MaXe ŠVabiNského MŠ síBova

DD TUchLoV

Mateřská škola byla plná 
olympioniků

Děti se vydaly do země 
sněhu a ledu

Všichni zamilovaní 
si užili valentýnský ples

V prvním únorovém týdnu se 
třída Soviček z Mateřské školy 
Síbova proměnila v zemi věč-
ného ledu a sněhu.
Děti podnikaly výpravy do 
světa za polárním kruhem, 
kde se formou hry seznamovaly 
se způsobem života Eskymáků 

Zahájení plesu předcházelo 
několik hodin náročné práce. 
Naše jídelna se rázem proměnila 
k nepoznání v krásně vyzdo-
bený sál, který byl tematicky 
ozdoben balónky a srdíčky 
v barvách svátku všech za-
milovaných. Do vyzdobených 
prostor se scházeli slavnost-
ně oblečené slečny a chlapci. 
K velkému překvapení všech 
přítomných ples navštívily i 
hvězdy českého showbyznysu. 
Jednalo se o moderátory Ivu 
Kubelkovou, Vladimíra Polív-
ku a Simonu Krainovou, kteří 
nás provázeli celým večerem 
a svým vystoupením rozhod-
ně nezklamali. Moderátory si 
samozřejmě zahráli naši vy-

Poslední lednový týden si děti 
z předškolní třídy Delfínků ve 
školce Maxe Švabinského uži-
ly atmosféru zimních olym-
pijských her. Po zahajovacím 
ceremoniálu si vyzkoušely 
náročnost biatlonu a lyžování. 
Druhý den napadlo trochu sně-
hu, a tak jsme využili naší školní 
zahradu a zahráli si s dětmi ho-
kej. 
Další den jsme trénovali ná-
ročnost krasobruslení a rych-
lobruslení a zakončili jsme náš 
olympijský týden curlingem 
a novou vymyšlenou disciplí-
nou párové lyžování. Děti se 
s nadšením zúčastnily všech 
sportovních disciplín a za od-
měnu si odnesly velkou zlatou 
medaili.

Bc. Petra Latzelová, Lucie Černá

a polárních zvířat. Týden života 
na místě věčného sněhu a ledu 
děti velice nadchl. Se svým no-
vým obydlím, iglú, se loučily 
s příslibem nových výprav do 
nepoznaných zemí.

Učitelky ze Soviček

chovatelé. Následoval bohatý 
program plný tance, krásných 
melodií, mnoho dobrého jíd-
la i pití, ale i soutěží o ceny. 
Nezapomenutelná byla i mód-

-ní přehlídka netradičních 
a originálních outfi tů. Kdo zrov-
na netančil, mohl se občer-
stvit, nebo si jen tak popovídat 
s kamarády. Nejvyhledávanější 
atrakcí a velmi milým zpestře-
ním byl u dětí tématický foto-
koutek. Vyvrcholením plesu 
bylo vyhlášení krále a královny 
plesu, kteří večer zakončili spo-
lečným tancem. Všichni jsme si 
ples užili v srdíčkové atmosfé-
ře a těšíme se na další ročník. 
Bylo to skvělé.

Jana Stuchlá, vychovatelka

TERMÍNY ZÁPISŮ 
DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
PRO ROK 2021/2022

ZŠ Lidická
27. a 28. dubna od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Aléská
27. a 28. dubna od 14.00 do 17.00 hodin

ZŠ Za Chlumem
21. až 23. dubna od 14.00 do 17.30 hodin

Žádosti do přípravné třídy se podávají do 31. května 2021

Do prvního ročníku budou přijaty děti, 
které k 31. srpnu 2021 dosáhly věku 6 let 
(narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015) 

nebo měly odklad povinné školní docház-
ky z loňského školního roku.

Pokud je dítěti k 31. srpnu 2021 pět let, 
ale je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, 

může být přijato, pokud zákonný 
zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.

Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
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MŠ hrobČice

MŠ síBovaZŠ Za chLUMeM

MŠ Za chLUMeM

DD TUchLoV

Goofy navštívil děti ve školce

Předškoláci se rozlétnou 
do života se sokolem

Školáci v projektu ověřují 
technický předmět

Za curling i krasobruslení 
dostali medaile

Na zasněžené zahradě 
si užili zimní radovánky

V rámci enviromentální vý-
chovy dětí navštívil Mateřskou 
školu Hrobčice spolek Psí ško-
la Bílina. Zástupcem byl pes 
Goofy s trenérkou Ludmilou 
Švecovou, která dětem ukázala, 
jak se o pejsky starat i jak se 
správně chovat, když potkají ci-
zího psa na ulici. Jako dárek při-
vezla dětem krmítko pro ptáky, 
aby děti mohly sledovat život za 
okny školky.                                (red)

Mateřská škola Síbova je již po-
druhé zapojena do celoročního 
projektu Se Sokolem do živo-
ta. Projekt je zaměřen na děti 
předškolního věku, aby si osvo-
jily základy všech svých pohy-
bových schopností. V projektu 
se děti učí vnímat pohyb jako 
přirozenou součást svého živo-
ta, a to díky motivaci, při které 
je všemi aktivitami provází So-
kolík Pepík a další postavičky 
zvířátek. Po splnění daného 
úkolu si děti za odměnu do své-
ho sešitku nalepí samolepku.

Učitelky ze třídy Soviček
Základní škola Za Chlumem 
byla společně s několika další-
mi školami vybrána do projektu 
Pokusného ověřování před-
mětu Technika na základních 
školách. Do projektu jsme se 
přihlásili, protože nás techni-
ka zajímá a ve škole technické 
myšlení podporujeme. Také 
máme nově zrekonstruované 
dílny a otevřeli jsme Technic-
ké kluby, věříme, že technika a 
praktické vyučování jsou ne-
zbytnou součástí vzdělávání na 
školách v 21. století.
Pokusné ověřování na naší ško-
le bude probíhat tři roky, ověřují 
se výstupy a učivo vzdělávací 
oblasti Člověk a technika ve 
třetím, pátém, sedmém a devá-
tém ročníku.
Ověřují se čtyři oblasti – techni-
ka a její význam v životě člově-
ka, činnosti s technickými ma-
teriály, konstruování a robotika, 
technologie v domácnosti a na 
zahradě.
Vedoucí celého projektu je paní 
učitelka Mgr. Chadimová, kte-
rá zpracuje školní vzdělávací 
program a také ověřuje větší 

část metodických listů s žáky.
Mezi cíle tohoto ověřování patří 
zpracování modelového škol-
ního vzdělávacího programu, 
praktické ověření metodických 
listů s novými výstupy a ná-
sledné vyhodnocení těchto vý-
stupů, zda odpovídají možnos-
tem žáků, pedagogů a všem 
typům škol.
Ověřovat metodické listy jsme 
začali již na začátku ledna. 
Vzhledem k tomu, že výuka 
v daných ročnících probíhá 
distančně, ověřujeme prozatím 
v druhém ročníku, konkrétně 
v 2.B. Ke konci ledna máme 
ověřených 12 metodických lis-
tů, s přípravou a poskytnutím 
materiálu pomáhají i rodiče, 
za což jim patří obrovský dík. 
Děti práce baví a výsledky jsou 
velmi povedené, což nás těší 
a konečné výrobky zdobí ško-
lu. Těšíme se, až se sejdeme 
i s dalšími žáky a budeme moci 
v ověřování pokračovat i v dal-
ších ročnících.

Mgr. Barbora Schneiderová, 
ředitelka školy

V lednu jsme si s dětmi uspo-
řádali zimní miniolympiádu. 
Soutěžili jsme ve čtyřech dis-
ciplínách, a to v ledním ho-
keji, curlingu, krasobruslení 
a rychlobruslení. Improvizované 
zázemí pro naše hry v dětech 
probudilo kreativitu a radost 
z výkonu. Odměnou nám bylo 
pochopení, že sport podporuje 
zdraví, medaile a krásné diplo-
my se sladkým překvapením.

Učitelky MŠ

Zima je pro děti tím nejkrásněj-
ším obdobím roku. Letos jsme 
se dočkali bohaté sněhové 
pokrývky, se kterou jsou ne-
odmyslitelně spjaty zimní rado-
vánky. Stačí se jen teple oblék-
nout, popadnout boby, sáňky 
a jízda může začít. Využili jsme 
svah naší zahrady, který se 
v jeden okamžik stal rájem 
všech dětí. Radost z čerstvě na-
padaného sněhu byla vidět všu-
de kolem nás. Na dětských tvá-
řích se objevily široké úsměvy a 
výskot se ozýval široko daleko. 
Vždyť se děti na sníh tak moc 
těšily! Bavili jsme se koulo-
váním, bobováním, došlo i na 
stavění sněhuláků. Po návratu 
z bobování a koulovačky jsme 
se zahřáli teplým čajem a prima 
hrou v teplíčku domova.
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ZŠ Za chLUMeM

ZÁkLaDNÍ UMĚLeckÁ ŠkoLa

MŠ ČapkoVa

DD TUchLoV

Masopustní veselí si užily 
děti v mateřince

On-line výuka malých umělců

Místo programu akcí 
jsou obrázky dětí

Ze sněhu vznikala zvířátka

Jako každoročně se přiblížil čas 
masopustních veselic a ani my 
v Mateřské škole Za Chlumem 
jsme nebyli s oslavami pozadu. 
Děti si ve svých třídách spolu 
s učitelkami vyrobily karne-
valové masky. A mohla začít 
masopustní zábava, ke které 
neodmyslitelně patří průvod 
masek. Jednotlivé kolektivy se 

Eliška Šimková vyučuje v bílin-
ské základní umělecké škole 
hru na klavír, klávesy a hudební 
výchovu. Popsala, jak v součas-
né době probíhá on-line vyučo-
vání.
Učitelka: Zahraj mi to teď pro-
sím celé a soustřeď se! Jako 
bys hrál na koncertě. 
Po několika úvodních taktech 
se rozhostilo ticho. Myslela 
jsem, že vypadlo spojení. Za 
chvíli se ozval rozpačitý hlásek: 
Paní učitelko, můžete chvilku 
počkat? Kočka si mi lehla na 
noty.
Nepatřím mezi lidi odkojené na 
počítači. Seznamovat jsme se 
začali až ve třetí dekádě mého 
života a přiznám se, že dodnes 
se moc nekamarádíme.
V první vlně distanční výuky 
jsem tápala a zkoušela různé 
podoby vyučování od posílá-
ní materiálu k naučení, audio 
a videonahrávek po různé ko-
munikační aplikace nabízející 
se zdarma. Nakonec jsem byla 
velmi ráda za otevření školy.
Ve druhé vlně mám již svůj 
ustálený systém, který sice 
není nejdokonalejší, přesto vy-
hovuje oboustranně. Díky panu 
řediteli, který umožnil vyučují-
cím kvalitní podmínky on-line 
výuky od pořízení notebooků 

Děti ze třídy Motýlků z Mateř-
ské školy Čapkova přispěly svý-
mi zimními obrázky k výzdobě 
nových výlepových ploch na-
šeho města. Výlepové plochy 

Zima má své nenapodobitel-
né osobní kouzlo. Bělostný 
sníh, čerstvě napadlý, pokryl 
vše, co bylo v dosahu. Z okna 
se společně díváme na stro-
my, které jsou oblečeny do 
bílých načechraných kabát-
ků. Keříky na naší zahradě už 
nejsou téměř vidět, schovaly 

vyřádily v různých soutěžích 
a disciplínách, jak rozumových 
tak i sportovních. Z prostor naší 
školky se ozýval dětský smích 
a zpěv. Všem se den velice lí-
bil a děti si domů odnesly malé 
drobnosti, odměny a úsměv na 
rtech. Rodičům pak vyprávěly 
své zážitky a dojmy.

Učitelky MŠ

po registraci ZUŠ v aplikaci Te-
ams, kde jde vše zkombinovat 
a žáci mají přístup k výukovým 
materiálům. Ráda však budu, 
až vše skončí a své žáky zase 
budu učit naživo.
Během online výuky jsem se 
setkala s různými možnými 
i neskutečnými situacemi, které 
mi zpestřily výuku od vybitého 
počítače (mobilu), velmi špat-
ného spojení, rozbitého mikro-
fonu či kamery, nepřipojení se 
vůbec bez omluvy, zánětu spo-
jivek a celodenního výpadku 
elektřiny u mě po seznámení se 
s mazlíčky v domácnosti, všemi 
sourozenci, příbuzenstvem. Při 
nahlížení do obýváků, pokojíč-
ků a jiných místností jsem zjis-
tila, kdo má jaký nástroj, jak ho 
používá. Mohla jsem opravit se-
zení u nástroje i postavení ruky.
Samostatnou kapitolou je hro-
madná výuka přípravného roč-
níku pětiletých a šestiletých 
žáčků, ty musím velmi pochvá-
lit, že zvládnou udržet pozor-
nost po celou dobu on-line při-
pojení.
Moc děkuji rodičům za podpo-
ru, trpělivost a čas, který strávili 
se svými dětmi nejen před ka-
merou počítače, ale i mimo při 
nácviku nových skladeb.

Eliška Šimková

poskytlo k dětským obrázkům 
kulturní centrum po dobu vlád-
ních opatření, která zrušila ko-
nání různých akcí. 

Učitelky MŠ

se pod nadýchanými 
polštářky čerstvě na-
padaného sněhu a od-
počívají. Všude je bílo. 
Počasí přímo vybízí jít ven 
a my tomuto lákání ne-
dokážeme odolat. Brrr, 
to je zima! Dědeček 
Mrazíček se rozhodl 
znepříjemnit nám po-
byt venku, a neustá-
le nás štípe do tváří. 
Nohy se nám roztan-
čily po ledovém po-
vlaku, jenž se tady 
přes noc vytvořil. A už 
jsme všichni na zemi 
a užíváme si sněhové 
nadílky! Bez koulování, 
klouzání, válení se ve 
sněhu a dalších sněž-
ných zábav nemůže 
být zima zimou. Sníh 
dává možnost také 
dětem tvořit. Fanta-
zii se meze nekladou.
Děti stavěly nejen sně-
hové hrady, opevnění, 
ale i sněhuláky. A co 

teprve když byla vyhlášena 
soutěž o nejkrásnější sněžné 
zvířátko. Děti se do hry tak po-
nořily, že ani nevnímaly nepo-
hodlí, zimu, mráz. Do sněžné 
galerie přibylo mnoho krásných 
zvířátek.

Jana Stuchlá, vychovatelka
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reaLiTNÍ poraDeNsTVÍ

ČLoVĚk V TÍsNi

Poptávka po chatách a chalupách se zvýšila

Ani v předdůchodovém věku není pozdě na životní 
restart, někdy je však zapotřebí pomoc odborníka

Jsme národem chatařů, chalu-
pářů a zahrádkářů a pod vlivem 
událostí v uplynulých měsících 
se poptávka po rekreačních 
nemovitostech výrazně zvýšila. 
Pandemie a její důsledky ome-
zení cestování vyvolaly v lidech 
potřebu vyřešit rekreaci a relax 
náhradním způsobem.
Podle posledních průzkumů 
zhruba 36 procent Čechů vlast-

zaměstnáním na plný úvazek. To 
však vyžaduje čas, a proto jsme 
požádali pronajímatele o pro-
dloužení lhůty nájmu. Nic jsme 
však nemohli závazně slíbit. Na-
konec paní Eva dostala měsíc 
navíc. Poté se už měla vystěho-
vat. Záhy jsme společně podali 
žádost o státní sociální dávky, 
vytvořili životopis a začali hledat 
volná pracovní místa. „Klidně 
i nějaké úklidové práce,“ řekla 
paní Eva, ale v tak malém měs-
tě, jako Bílina, je práce opravdu 
pomálu. Odpověděli jsme na 
několik inzerátů a čekali. Druhý 
den mi paní Eva zavolala a sdě-
lila, že její manžel ví o pracovním 
místě v Brně, ale podmínkou je 
zajistit si živnostenský list. 
Nevěděl jsem, co si o tom mys-
let, bylo to dost narychlo. Pro-
to jsem zatím navrhl, abychom 
hledali v blízkých sousedních 
městech. Pro případ neúspěchu 

ní nějaký rekreační objekt. 
Po Švédsku jsme v Evropě dru-
hou zemí s nejvyšším počtem 
chat a chalup na obyvatele.

Jaký je rozdíl mezi
chatou a chalupou?
Chata se stavěla přímo pro úče-
ly rekreace. Spoustu chat tak 
najdete v osadách nebo zahrád-
kářských koloniích, kde často 
není přívod k elektřině či veřej-
nému vodovodu. Jsou vhodné 
spíše k letním pobytům.
Chalupa dříve sloužila jako ob-
jekt k trvalému bydlení – vět-
šinou šlo o původní hospodář-
ská stavení. Na rozdíl od chat, 
lze chalupy snadno upravit k po-
hodlnému celoročnímu užívání. 
To také nahrává trendům po-
sledních let, kdy si lidé pořizují si 

jsem připravil paní Evu na mož-
nost, že se bude muset dočas-
ně přestěhovat do azylového 
domu. Začal jsem slovo azyl 
zmiňovat častěji, aby se neo-
bávala, že při neúspěchu skon-
čí zcela na ulici. Domluvili jsme 
se, že bude zatím hledat volná 
pracovní místa a poptávat se lidí 
ve svém okolí. Pronajímatel se 
aktivně zajímal o celou situaci. 
Se souhlasem paní Evy jsem mu 
popsal v e-mailové korespon-
denci průběh naší spolupráce. 
Byl spokojen.
Jeden večer mi paní Eva vola-
la: „No představte si, my jsme 
s manželem našli oba práci 
v místní fabrice. A nebudete mi 
to věřit, ale nastupujeme hned 
příští týden.“ Z jejího hlasu byla 
znát radost a úleva. V téhle fi rmě 
se pracuje ve třísměnném pro-
vozu a je to fyzicky velmi nároč-
ná práce. Ale nechtěl jsem tímto 

chalupy k trvalému bydlení. 
Koupě rekreačního objektu 
může být ale problém, pokud 
nemáte dostatečnou hotovost. 
Banky většinou na nemovitos-
ti určené k rekreaci nepůjčují, 
a tak musíte koupi fi nancovat z 
vlastních úspor, nebo dát do zá-
stavy jinou nemovitost. 

Jak vybírat chatu, 
chalupu nebo zahrádku?
V první řadě asi zvažte dojezdo-
vou vzdálenost. Promyslete si, 
jak často chcete na chatu jezdit 
a zda je v dojezdové vzdálenosti 
při nenadálé události. 
Věnujte pozornost technické-
mu stavu objektu, tzn. stavu 
střechy, podlah, vlhkosti ob-
jektu, napojení na energie atd. 
Dobře si prohlédněte okolí. 

Zda je v dosahu to, co hledá-
te. Někdo chce rybařit, pak by 
měl být nablízku rybník, milov-
níci kol zase uvítají cyklostezky. 
A příjemná bude i nějaká men-
ší prodejna základních potravin 
a drogerie v dosahu nemovitos-
ti.
Velmi důležitá je také dostup-
nost k nemovitosti, tedy je li k ní 
příjezdová cesta. Parkování pří-
mo u chaty nebo chalupy oce-
níte např. při napadaném sněhu, 
nebo rekonstrukci objektu.
V neposlední řadě, může být 
rekreační nemovitost vaší inves-
ticí. V době, kdy ji nebude sami 
obývat vám může generovat 
zisk z pronájmu.

Stanislav Malík
RE/MAX Synergy

zkazit radostný okamžik. Až při 
osobním setkání jsem paní Evě 
svěřil svou starost ohledně těž-
ké práce, jen odvětila „No a co 
mám dělat?! Alespoň něco...“. 
Vypadala optimisticky a těšila 
se. Zbylo mi tedy popřát jí mno-
ho zdaru. Pronajímatele jsme 
také informovali.
O měsíc později jsem potkal 
během terénní práce paní Evu 
ve městě. Vypadala vyčerpaně. 
Pracuje obvykle od šesti a domu 
se vrací kolem sedmé. Přesto je 
ráda, že s manželem mají práci. 
Nyní oba mají příjem a nemu-
sí se už bát, že skončí na ulici. 
Za naši organizaci přejeme paní 
Evě mnoho zdraví a ať se v živo-
tě daří.

Tran Tat Tien, 
terénní sociální pracovník

S paní Evou se pracovník organi-
zace Člověk v tísni poznal před 
půl rokem, kdy její situace nevy-
padala vůbec dobře. Dlužila už 
několik měsíců na nájemném 
a její pronajímatel neměl to srd-
ce ji takzvaně vyhodit na ulici. 
Oba ale věděli, že to jednou ne-
vyhnutelně přijde. Společně se 
však domluvili na poslední šanci 
na řešení – nechají si pomoc od 
Člověka v tísni. 
Paní Eva a její manžel už mají 
blízko k důchodovému věku. 
V této životní etapě už touží po 
klidu a předávání svých zkuše-
ností vnoučatům. Ale je to také 
bohužel období, kdy se člověk 
musí naučit hospodařit se svými 
skromnými příjmy. Oba však ak-
tuálně neměli vůbec žádný.
Prvním společným krokem bylo 
zajistit jejich příjem, ať už po-
mocí sociálních dávek, příleži-
tostných brigád nebo ještě lépe 

DLUhoVé poraDeNsTVÍ

V době koronavirové pandemie 
mnoho lidí přestalo řešit své 
dluhy. Z nějakého důvodu pře-
stali někteří lidé splácet úvěry, 
nebo se nezabývají exekucemi. 
To je však velmi špatné rozhod-
nutí a do budoucna může při-
nést další problémy. S řešením 
dluhových záležitostí přitom 

v Bílině pomáhají odborníci. 
Dluhy jsou palčivým problé-
mem pro velké množství lidí 
a způsobují nesnadný život. 
Zadlužení lidé jsou často atako-
vaní telefony věřitelů, exekutorů 
a žijí permanentně ve strachu 
kam je jejich situace dovede. Pro 
každého člověka je velmi těžké 

nacházet cestu ven z tohoto 
labyrintu dluhů. Právě pro mož-
nost pomoci existuje již dva-
náctým rokem služba dluhové 
pomoci na bílinském pracovišti 
obecně prospěšné společnosti 
Člověk v tísni. Nabízí pomoc při 
kompletním zmapování dluhové 
situace a společně s klientem se 

pokusí najít cestu řešení z dlu-
hové pasti. Dluhoví poradci Petr 
Mati a Miroslav Kouška jsou k 
dispozici po předchozí domluvě 
na telefonních číslech 777 787 
372 a 778 488 157 nebo na e-
-mailu petr.mati@clovekvtisni.cz 
a miroslav.kouska@clovekvtisni.
cz                                                  (red)

Řešte své dluhy včas, doporučují odborníci
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ŽeNY NejeN V seDU

VÝroba NoŽŮ VosTrÝ

Šijete rádi? Přidejte se k novému spolku Ženy nejen 
v sedu a tvořte nejrůznější věci v milé atmosféře

Originální a kvalitní nože vznikají u nožíře z Bíliny

V Bílině vznikl zcela nový spo-
lek s názvem Ženy nejen v sedu. 
Jeho členky téměř celý život 
šijí a nyní se o své dovednosti 
chtějí podělit i s veřejností. “Čin-
nost spolku je především o šití, 
ale jak název napovídá, nejsme 
typy, které by jen seděly u stro-
je. Naopak, jsme velmi aktivní 
a kdo se k nám přidá, brzy to 
zjistí,” říká s úsměvem předsed-
kyně spolku Radka Rosová. 
Spolek ofi ciálně vznikl v září, 
založily ho čtyři kamarádky. Prv-
ní jeho akcí pro veřejnost byl 
workshop tečkované mandaly, 
ale pak přišla vládní opatření a 
činnost se zastavila. “To nás vel-
mi mrzí, než se o nás stihli lidé 
dozvědět, museli jsme skončit. 

Již deset let se Václav Vostrý z 
Bíliny věnuje výrobě nožů. Jeho 
ručně vyráběné nože si oblíbili 
nejen Češi, ale dostaly se i do 
Ruska, Nového Zélandu nebo 
Austrálie. Vyrábí nože lovecké, 
myslivecké, trampské, nože pro 
pobyt v přírodě, na táboření, 
kempování i na běžné použí-
vání. Ručně vyráběné kousky 
jsou také určeny pro sběratele. 
K výrobě používá velmi kvalitní 
materiály na čepele, rukojeti i na 
pouzdra nožů. “Při ruční výrobě 
nožů není možné vyrobit dva 
naprosto stejné nože, pouze po-
dobné, každý je tedy originál. V 
tom je kouzlo a originalita ruční 
práce,” uvedl Václav Vostrý.
Nože výrobce miluje od malič-
ka, při výrobě každého dbá na 
to, aby dobře seděl v ruce a také 
aby byla práce precizní. Na če-
pele používá kvalitní nožířskou 
ocel, rukojeti vyrábí například z 
paroží, kostí zvířat nebo ze dře-
va. “Používám například pštrosí 
nebo antilopí kosti, paroží z je-
lena nebo různé druhy dřeva. 
Krásné rukojeti vznikly třeba z 
dubového, březového nebo ja-
vorového dřeva, které bylo na 

Jakmile však nastane rozvol-
nění, budeme pořádat mnoho 
dalších zajímavých akcí, už se 
na to moc těšíme,” doplnila Eva 
Jiráková.
Veřejnost se tak může těšit na-
příklad na kurzy pletení z pe-
digu, patchworku, ale hlavně 
na šití nejrůznějších věcí. “Ani v 

dešti a tím vznikly nádherné 
kresby. Ty vyniknou v průhled-
né pryskyřici,” dodal. Pryskyřice 
však může být i jemně zabarve-
ná. Nejdůležitější částí každého 
nože je čepel. “Proto by čepel 

době uzavření jsme nezahále-
li. Zapojili jsme se do projektu 
šití rukávků pro rozštěpáčky. 
Pro malé děti po operaci rozště-
pu patra jsme našili více než sto 
párů těchto rukávků, které jsou 
vyztužené a fungují jako dlaha. 
Malým dětičkám se jemně při-
pevní na lokty, aby si rukama 

nože měla být tvrdá a zároveň 
houževnatá, měla by si dlouho 
udržet ostří. Zároveň by měla 
vyžadovat co nejmenší údržbu. 
Proto na čepele nožů používám 
speciální rakouskou nožířskou 

nesahaly do místa po operaci,” 
vysvětlila Zdeňka Losová.
Kromě tematických kurzů 
a workshopů pro veřejnost chys-
tá spolek i takzvanou tvořírnu. 
“Asi jednou v týdnu bychom se 
sešli v naší klubovně a šili nebo 
tvořili cokoli, co nás napadne. 
Navzájem bychom se poděli-
li o zkušenosti, poradili si nebo 
se motivovali,” sdělila Květa So-
chorová.
Členem spolku se může stát 
každý, kdo rád šije a tvoří, nebo 
se to chce naučit. Přestože ná-
zev spolku hovoří o ženách, při-
dat se mohou i muži. Důležité 
je mít chuť se něčemu novému 
učit a scházet se s novými přá-
teli a také mít vlastní přenosný 
šicí stroj, stačí však zcela oby-
čejný. 
O plánovaných akcí se lidé do-
zví buď z Bílinského zpravodaje 
nebo na facebookových strán-
kách Ženy nejen v sedu Bílina. 
Přes facebook mohou lidé i spo-
lek kontaktovat, případně získají 
více informací na telefonním 
čísle 723 567 143. Svou klubov-
nu má spolek v domě číslo 859 
v Čapkově ulici.                        (pn)

nerezovou ocel odolnou proti 
opotřebení s vysokou tvrdostí. 
Tato ocel byla vyvinuta pro ex-
trémní zatížení.  Dále používám 
damaškovou ocel složenou ze 
dvou či více různých ocelí růz-
ných vlastností, které jsou me-
chanicky spojeny v jeden ce-
lek. Jedná se o luxusní nože s 
krásnou a dekorativní kresbou 
na čepeli. Kombinují v sobě krá-
su a luxus s výbornými řeznými 
vlastnostmi. Možnosti damaš-
kové kresby na čepeli jsou ne-
konečné,” popsal.
Nože dále zdobí například raz-
nicí s motivem Bořně, zdobícími 
nýty nebo různými ornamenty. 
Za rok vyrobí až sto kusů nožů, 
jeden zvládne zhruba za pěta-
dvacet hodin. Na každý nůž vy-
rábí i originální pouzdro z hovězí 
kůže. Vyrábí také luxusní, ručně 
šité opasky z hovězí usně i jiných 
přírodních kůží.
Nože Vostrý mohou lidé zakou-
pit během roku na různých trzích, 
poutích či jarmarcích, je možné 
si je prohlédnout i po telefonic-
ké domluvě na čísle 777 150 461 
nebo na webových stránkách 
www.vyrobanozu-vostry.cz.   (pn)
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SPOLEČNOST

VZpoMÍNka Na MasopUsT

Zavzpomínejte na oslavy masopustu v Jenišově Újezdu
Teplické muzeum poskytlo 
fotografi e pro vzpomínku na 
oslavy masopustu v Jenišově 
Úzejdu v roce 1958. Součástí 
masopustního průvodu bývala 
početná skupina maskovaných 
hudebníků, kteří hrají na trub-
ky, klarinety, tahací harmoniky a 
buben. V Jenišově Újezdu u Bíli-
ny už bohužel tento lidový zvyk 
lidé nezažijí, obec zanikla v 70. 
letech z důvodu těžby uhlí.
Masopust je slavnostní období 
mezi Vánocemi a postní dobou. 
Nastává po svátku Tří králů (po 
6. 1.) a trvá do Popeleční středy. 
Poté začíná 40 denní půst, v pů-
vodním smyslu slova tedy zna-
mená „opuštění masa“. Čas ma-
sopustu byl vyplněn světským 
veselím, většinou se v lidovém 
prostředí v tomto období kona-
ly svatby, tancovačky, zabíječky, 
pekly se koblihy a chodily maš-
karní průvody.
České slovo masopust má po-
dobný význam jako italské slovo 
Carnevale a německé Fasching. 
K tradičnímu masopustnímu 
pečivu patří koblihy, které se 
pečou z polohrubé mouky, 
dále vdolky z hladké mouky, 

vajec, mléka a rumu. Oblíbené 
jsou také takzvané Boží milos-
ti, drobné sladké pečivo, které 
má různou podobu dle oblasti, 
do jejich receptu patří hladká 
mouka, vejce, šlehačka, 3 lžíce 
bílého vína, špetka soli, cukr i 
vanilkový a citronová kůra.
Období masopustu bylo, po-
dobně jako další lidové svátky, 
úzce spjato s hospodářským 
rokem, koloběhem setí a sklizně. 
Symbolika ustáleného obřadní-
ho chování maškar měla přinést 
hospodáři a jeho rodině plod-
nost a ochranu před zlými sila-
mi. Součástí tanců a obřadních 
zvyků bylo skákání do výšky, 
které mělo zajistit vysoké obilí 
a bohatou sklizeň lnu a konopí.
Ústřední postavou masopust-
ního průvodu byl Masopust, 
obtloustlý muž s jitrnicovým 
věncem na krku nebo Bakchus 
(postava není navázaná na an-
tickou tradici bakchanálií, ale má 
původ v renesanční vzdělanosti, 
kterou do českých zemí přinesli 
studenti prostřednictvím ma-
sopustního divadla). Význam-
nou roli má také smrtka, která 
představuje výstražný symbol 

konečnosti veškerých veselic i 
všeho bytí zároveň. Obchůzka ve 
většině míst končí soudem nad 
Masopustem a jeho popravou. 
Početnou skupinu tvoří koňské 
masky, tradiční jsou též masky 
ženicha a nevěsty. Ženicha má 
představovat menší muž, nao-
pak nevěsta má být vysoká a ši-
roká. Dále bývá součástí průvo-
du masek ras s kobylkou, která 
v závěru masopustní obchůzky 
končí neslavně, je poražena ra-
sem. Masopustní scéna bývá 
ukončena soudem před rychtá-
řem nebo soudcem. Na kobylku 
jsou vtipně prozrazeny všechny 
špatnosti, které v předchozím 
roce prováděla. Tyto prohřešky 
vypovídají o jednotlivých obyva-
telích obce, a i když jsou čteny 
anonymně, každý většinou ví, o 
koho se jedná. Nechybí ani baba 
s nůší, která se strojí tak, že si 
muž vleze do nůše bez dna, ko-
lem které je přišita ženská suk-
ně a zástěra, a fi guru babky si 
připevní popruhy k pasu a přes 
ramena. Bába má na ramenou 
popruhy nůše, takže se zdá, 
že ji nese sama. Novodobější 
maskou je kominík, který se za-

čal objevovat v souvislosti s na-
řízením pečovat o komíny, tedy 
někdy koncem 18. století. Maska 
má klasické černé oblečení, na 
rameni symbolický malý žebří-
ček nebo štětku, na hlavě bílou 
plátěnou čepičku a na zádech 
černého kabátu někdy upevně-
né hodiny (kolo s ciferníkem). 
Novodobějšími maškarami jsou 
hasiči a policajti, kteří se poprvé 
začali v průvodech objevovat v 
c. k. uniformách z dob mocnář-
ství, následovali prvorepublikoví 
četníci, až přišli neblaze proslulí 
příslušníci veřejné bezpečnosti 
z dob totality. Dále se objevují 
doktoři, blázniví fotografové, po-
domní prodavači, vodníci, víly a 
další pohádkové bytosti. Lidé se 
musí připravit i na jejich žerty, ke 
kterým patří pomazání obličeje 
zvláštním mazadlem. Závěreč-
né vzkříšení kobyly symbolizuje 
zahánění zimy, konec něčeho 
špatného, a uvítání jara jako za-
čátku nového období.

Bc. Markéta Valtrová Kašparová, 
kurátorka etnografi ckých sbírek
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Rada města rozhodla vypsat 
veřejnou zakázku na dodávky 
s názvem „Vybavení odborné 
učebny a modernizace datové 
sítě ZŠ Aléská, Bílina“ zadáva-
nou na části ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 a 
násl. ZZVZ. Související projekt 
s názvem „Vybudování odborné 
učebny a modernizace datové 
sítě ZŠ Aléská, Bílina“ s regis-
tračním číslem CZ.06.2.67/0.0/
0.0/16_063/0004182 je spolufi-
nancován z Integrovaného regi-
onálního operačního programu.

Rada města projednala a dopo-
ručuje zastupitelstvu města 
ověřit, že změna č. 1 Územního 
plánu města Bílina není v rozpo-
ru s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumen-
tací vydanou krajem, se stano-
visky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu 
Ústeckého kraje ve smyslu ust.  
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města vyda-
lo změnu č. 1 územního plánu 
města Bílina. Zároveň ověřilo, 
že změna č. 1 není v rozporu  
s politikou územního rozvoje,  
s územně plánovací doku-
mentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů  
a se stanoviskem Krajského úřa-
du. 

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvu s obcí Světec o zajiš-
tění poskytování pečovatel-
ské služby městem Bílina, a to  
s platností od 01.01.2021.

Zastupitelstvo města schváli-
lo smlouvu s Ústeckým krajem  
a následně s Hornickou nemoc-
nicí s poliklinikou, s. r. o. , o po-
skytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 1.080.000 Kč na zajištění 
lékařské pohotovostní služby 
v roce 2021 ve spádové oblasti 
města Bíliny.

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvu s Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., o poskyt-
nutí neinvestiční dotace ve výši 
1.826.000 Kč na zajištění lékařské 
pohotovostní služby v roce 2021.

Rada města schválila finanční 
spoluúčast města ve výši max. 
20.000 Kč na úhradu cen pro 
nejlepší sběrače vejdumků při 
akci Domu dětí a mládeže Bílina 
o překonání rekordu o „Nejdel-
šího hada z vejdumků“, který je 
uveden v České knize rekordů.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy k podání nabídek na veřej-
nou zakázku:
• malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „ZŠ Aléská – 
Odborná učebna a bezbariérové 
řešení školy“,
• na stavební práce ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení s ná-
zvem „Rekonstrukce splaškové 
kanalizace v areálu HNsP, Bílina“,
• na stavební práce ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení, na 
stavbu „Novostavba správního 
objektu s bytovou jednotkou pro 
areál koupaliště Kyselka“.

Rada města schválila zveřejně-
ní záměru pronájmu restaura-
ce U Kádi na základě výpovědi 
současného nájemce společ-
nosti Heineken, s. r. o., v sou-
ladu s § 39 Zákona o obcích č. 
128/2000 Sb., za účelem využití 
provozování restaurace a uby-
tování. Podrobné informace bu-
dou k dispozici na úřední desce 
a webových stránkách města.

Rada města souhlasila s vybu-
dováním relaxační a herní zóny v 
Pohádkovém lese dle architek-
tonické studie a zároveň sou-
hlasila s podáním žádosti spolku 
Pohádkový les Bílina na Nadaci 
ČEZ do grantového řízení Oran-
žové hřiště.

Rada města zřídila pracovní 
skupinu pro eliminaci sociál-
ně nežádoucích jevů a zároveň 
jmenovala Daniela Hendrycha 

Provozní doba Městského úřadu Bílina
Úřední hodiny Městského úřadu Bílina jsou stanoveny pro veřejnost bez nutnosti objednání takto:

pondělí a středa: 7 – 18 hodin, úterý a čtvrtek: 7 - 14 hodin, pátek: zavřeno

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.

Rada města projednala a dopo-
ručuje zastupitelstvu města roz-
hodnout v řízení o návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Bílina, ve 
znění dle předloženého návrhu, 
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších před-
pisů, o námitkách uplatněných 
podle ust. § 55b a §52 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.

Rada města projednala a dopo-
ručuje zastupitelstvu města vy-
dat Změnu č. 1 Územního plánu 
Bílina ve znění dle předložené-
ho návrhu, jako orgán příslušný 
podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů.

Zastupitelstvo města schváli-
lo smlouvu s Ústeckým krajem  
o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu sociálních služeb ve 
výši 4.276.000 Kč. Dotace je ur-
čena na poskytování sociálních 
služeb Pečovatelskou službou 
Bílina v roce 2021.

Zastupitelstvo města schválilo 
veřejnoprávní smlouvu s obcí 
Lukov o přenosu příslušnosti  
k projednávání přestupků.

Zastupitelstvo města schválilo 
dodatek č. 1 k veřejnoprávním 

smlouvám o zabezpečení vý-
konu přenesené působnosti s 
obcemi Ohníč, Světec, Měruni-
ce, Hrobčice, s městem Ledvice  
a městysem Hostomice.

Zastupitelstvo města uložilo 
starostce města svolat zasedání 
zastupitelstva města v mimo-
řádném termínu na téma výku-
pu bytů v Bílině.

(Naše Bílina - SSO), Naděždu 
Maurerovou (KSČM) a Jindřicha 
Divíška (ODS) členy této pracov-
ní skupiny.

Rada města vzala na vědomí 
čerpání rozpočtu města za ob-
dobí leden – prosinec 2020 s 
výsledkem přebytku 35 milionů 
Kč.

Rada města vzala na vědomí 
informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o 
možnosti změny provozní doby 
na sběrném dvoře a doporučuje 
zajistit jeho otevření od úterý do 
neděle se zachováním otevírací 
doby pro zimní a letní období.

Rada města uložila vedoucímu 
odboru dopravy zajistit legisla-
tivní kroky vedoucí k zajištění 
změny místní úpravy provozu v 
ulici Břežánská na základě žá-

dostí občanů a podnikatelů této 
lokality, kdy předmětná změna 
místní úpravy spočívá ve vyčle-
nění několika parkovacích míst 
jako místa časově omezená.

Rada města rozhodla využít 
postup nenavyšovat cenu zá-
kladního jízdného MHD Bílina 
dle smlouvy o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a 
veřejnou drážní osobní dopra-
vou uzavřenou mezi Ústeckým 
krajem a městem Bílina. S tím, 
že některé finanční náklady s 
tím související budou kryty z 
rozpočtu města.

Rada města vzala na vědomí 
výroční zprávu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Bílina za 
rok 2020.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 2. února 2021

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 10. února 2021

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 23. února 2021

Více na www.bilina.cz.
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Dne 19. března 2021 vzpomeneme 9. výročí od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky 
a tety

Běly Bennové
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dcera Hana s rodinou.

Dne 22. března 2021 vzpomeneme 1. výročí od úmrtí mého drahého manžela, tatínka, dědečka, 
pradědečka a strýce

Přemysla Choutky
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Zarmoucená rodina.

Dne 15. března uplynou 5 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a bratr

Vlastislav Sýkora
S láskou vzpomínají manželka, synové Roman a Pavel s rodinami, 
sestra Zdena a ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 28. února 2021 uplynulo 40 let od chvíle, kdy si naši rodiče 

Jozefa a Bohumil Haasovi
řekli své ano.

K výročí vaší rubínové svatby z celého srdce blahopřejeme! Monika a Marek.

Dne 27. března 2021 oslaví 

Jana a Karel Petrbokovi 

životní jubileum, a to krásných 50 let společného života.
K jejich zlaté svatbě jim z celého srdce přejeme zdraví, lásku 
a hlavně elán do dalších společných let. To vše přejí dcery s rodinami.

Dne 2. března uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička 

RŮŽENA VOITOVÁ
S láskou stále vzpomínají manžel Leopold, děti Petr a Radka s rodinami 
a vnuk Honza s rodinou.

VZpoMÍNkaiNZerce

bLahopŘÁNÍ

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ II
na plný úvazek, dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené a výkonu veřejné funkce), zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví s platovým zařazením v 11.plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 22.980 Kč do 33.790 Kč plus poskytnutí osobního příplatku 

včetně dalších zam. benefi tů po zapracování (zkušební době).
Požadavky:

�splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dosažené min. vyšší odborné vzdělání 
zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, �sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost)

�základní znalost zák.č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů, �znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
�fl exibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 

řidičský průkaz skupiny „B“, �praxe ve veřejné správě a sociálních službách – výhodou, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), telefonické spojení, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, originál nebo ověřenou kopii 
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů pro 

účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Lhůta podání přihlášky: nejpozději do 31. 3. 2021

Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- kurátor II - neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský 
úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
Předpokládaný nástup: dle dohody stran

Informace: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Iva Zábojníková, tel.: 417 810 910, 606 733 850.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

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.



FoosbaLL seVerNÍ ČechY

LTk bÍLiNa

Členové spolku stolního fotbalu pořádali krajské 
turnaje a navázali novou spolupráci

Uplynulý rok tenistů ovlivnila pandemie i lidské ztráty

Spolek Foosball Severní Če-
chy (FSČ) stihl v roce 2020 
uspořádat dva krajské a něko-
lik menších lokálních turnajů, 
dále spustit dvě ligové soutěže, 
do kterých se přihlásilo 18 týmů, 
a v neposlední řadě navázat 
spolupráci s domy dětí a mláde-
že v Bílině a v Postoloprtech.
První krajský turnaj v roce 2020, 
který se konal v Bílině, navštívilo 
18 dvojic, následně 23 jednotliv-
ců a válku brankářů si zahrálo 16 
hráčů.
Nejlépe se na turnaji dařilo 
smíšené dvojici L. Rais – I. Pa-
zourová, když ve fi nále porazili 
V. Kožarského a A. Totha. Na 
třetím místě skončili J. Klimpl 
a F. Mildorf.
Na druhý únorový turnaj do Du-
chcova dorazilo 20 dvojic, dále 
27 jednotlivců, 11 střelců do pe-
nalt a 6 žen. Na stupních vítězů 
skončila bílinská dvojice L. Rais 
a M. Býna. Druhé místo obsadila 

Leden a únor proběhl ještě 
v normálním tréninkovém re-
žimu. Uspořádali jsme v lednu 
první a hned v únoru druhý ofi ci-
ální turnaj minitenisu a naši hráči 
podali skvělé výkony. Na stup-
ních vítězů se z domácích hrá-
čů umístil Marek Podolan, který 
přispěl k úspěchům našich hrá-
čů druhým a třetím místem.
Březen už začal smutně, pan-
demie nás všechny uzavřela 
a vystrašila. Trénovat jsme zača-
li až ke konci května a najednou 
vše vypadalo, že se vlastně nic 
neděje a my mohli začít fungo-
vat jako v předchozích letech. 

smíšená dvojice z Prahy L. Hla-
dík a V. Králová a na třetím místě 
P. Soukup a D. Ohnesorg. Lukáš 

Do mistrovských utkání soutěží 
smíšených družstev jsme při-
hlásili pět týmů od dorostu po 
minitenis. Povedlo se nám vy-
hrát okresní kolo družstev v ka-
tegorii minitenis a dostali jsme 
se mezi 4 nejlepší družstva kraje 
a bojovali o postup na republiku, 
což nakonec nevyšlo, ale byla to 
úžasná zkušenost. (Družstvo mi-
nitenisu: Marek Podolan, Standa 
Kárl, Lukáš Latzel a Klára Bystrá)
V půlce června jsme se zpož-
děním uspořádali turnaj čtyřher 
pro hobíky ŠNOR MEMORIAM 
na počest legendy našich kur-
tů pana Zdeňka Šnora, který 
nás navždy opustil na začátku 
února. Sešlo se nás dost, ale 
kvůli koronavirovým opatřením 
spoustu lidí nemohlo přijít vzdát 
hold, tak jak jsm e to plánovali.
Na konci června jsme jako kaž-
dý rok uspořádali celostátní tur-
naj dorostenců a dorostenek, 
kterých se k nám sjelo nejvíce 
za posledních 7 let a to přes 40, 
takže byl k vidění krásný tenis. 
Naše domácí Tereza Procház-
ková (stále ještě starší žákyně) 
došla až do semifi nále dvouhry 
a připsala si krásné třetí místo. 
Další námi pořádaný celostát-
ní turnaj byl v kategorii starších 
žáků a žákyň, kterých se sjelo 
také necelých 40. Domácí hráči 
David Košťák a Michal Krupka se 
probojovali do semifi nále čty-
rhry. Na začátku července pro-

Rais dokonce získal double, 
když zvítězil i v turnaji jednotliv-
ců.

běhl turnaj mladších žáků a žá-
kyň a opět s rekordním počtem 
hráčů (přes 40). Nejlepší z do-
mácích byl David Košťák, který 
se probojoval až do semifi nále 
dvouhry. Dále jsme uspořádali 
třetí turnaj minitenisu, s rekordní 
účastí 18 hráčů. Domácí Marek 
Podolan postoupil až do fi nále 
a Lukáš Latzel do semifi nále 
hlavní soutěže a Klárka Těšitelo-
vá do semifi nále útěchy.
V červenci a srpnu dále proběh-
ly příměstské tenisové kempy, 
Lugsus cupy pro hobíky a čtvrté 
výjezdní zasedání našeho klubu 
v Jiřetíně pod Jedlovou.
Na konci září proběhl posled-
ní celostátní turnaj v minitenise 
s účastí 22 hráčů a naši svě-
řenci se opět neztratili. Posled-
ní víkend v září jsme vyrazili 
na kondiční soustředění do Ji-
řetína pod Jedlovou a naplno 
si užili poslední chvilky a zbyt-
ky svobody, než nás v říjnu opět 
všechny uzavřeli kvůli pandemii.
Trénovat jsme mohli začít 
v prosinci, ale po třech týdnech 
se vše opět úplně zastavilo.
Celkově tento rok byl úplně jiný 
a pro nás, náš klub a naše děti 
velmi smutný.
Povedlo se nám sice uspořádat 
hodně úspěšných akcí, praco-
vat s našimi hráči a posouvat 
je vpřed, několik našich hráčů 
slavili úspěchy na celorepub-
likových turnajích, uspořádali 

Tento turnaj byl také posled-
ní, který jsme mohli uspořádat, 
než přišla v platnost nejrůzněj-
ší vládní opatření, kvůli koro-
navirové pandemii. Vzhledem 
k zákazům sportovních činností 
a shromažďování většího po-
čtu osob v uzavřených prosto-
rách jsme byli nuceni dočasně 
turnajovou sezónu pozastavit. 
Ligové soutěže se nakonec za 
omezených podmínek dohrály, 
když některá opatření opadla.
Alespoň trochu optimismu 
nám do žil vnesla nově navá-
zaná spolupráce s domy dětí 
a mládeže v Bílině a také v Po-
stoloprtech, kde jsme spustili 
kroužky stolního fotbalu pro děti 
od 9 do 15 let. Děti dozvída-
jí něco z historie této staré hry, 
naučí se pravidlům a zahrají 
si fotbálek v rámci pravidelných 
tréninků.

Ing. Lukáš Rais předseda

jsme několik turnajů LUGSUS 
CUP čtyřher pro naše rekreanty, 
pět celostátních turnajů všech 
věkových kategorií od pěti do 
osmnácti let, soutěže družstev, 
příměstské kempy a kondiční 
soustředění.
Bohužel kvůli pandemii jsme 
přišli o slavnostní vyhlášení nej-
lepších hráčů klubu BÍLINSKÉ-
HO KANÁRKA, Čertovskou kon-
dici, jarní soustředění, spousty 
hodin tréninků, ale hlavně naše 
děti přichází o svůj rozvoj, roz-
hled, kamarády a dětství. Jako 
by nestačilo, že už takhle jsou 
naše děti dost v zajetí telefonů, 
tabletů, playstationů a všech 
možných herních konzolí pono-
ření v online světě, ještě k tomu 
poslední rok musejí být v domá-
cím vězení. Tohle se bude velmi 
špatně napravovat.
Nejsmutnější na roce 2020 byly 
lidské ztráty, které nás po celý 
rok provázely. Naše legenda 
pan Zdeněk Šnor odešel po 
dlouhé nemoci na začátku úno-
ra, o prázdninách nás opustil 
kamarád, skvělý člověk a nej-
lepší správce kurtů Míra Kolář, 
dále další náš tenista pan Pavel 
Pastyřík a na podzim odešel ka-
pitán našich „dědků“ a skvělý 
sportovec pan Milan Holomoj. 
Všech jsme si moc vážili, chybí 
nám a děkujeme za jejich přínos 
pro klub.

Mgr. Lucie Lugsová
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REGISTRACE K OČKOVÁNÍ 

   
    
 

Od 01.03.2021 se může do centrálního rezervačního systému k očkování proti COVID-19  
registrovat osoba starší 70 let, zdravotnický nebo pedagogický pracovník  

Velmi jednoduchá registrace se provádí na stránce https://registrace.mzcr.cz/ 

Na stránce https://registrace.mzcr.cz/ zadejte své telefonní číslo. Na Váš telefon Vám bude 
obratem zaslán PIN prostřednictvím SMS zprávy. PIN zadejte na následující stránce a potvrďte. 

 

1. 

2. 

Pokud preferujete 
očkování v Bílině vyberte 
Ústecký kraj a následně 
text: Teplice – Hornická 

nemocnice s poliklinikou 

Jakmile bude k dispozici volný 
termín k očkování, bude Vám 

zaslán PIN 2 kód s odkazem na 
registraci termínu. 

V případě potřeby pomoci s registrací do centrálního rezervačního systému volejte 
417 810 801/802 

Vyberte příslušnou 
kategorii 

Vyplňte požadované údaje 
(údaje označené 

hvězdičkou jsou povinné) 

Číslem pojištěnce je 
rodné číslo zadávané bez 

lomítka 

1. 
4. 

Vyplňte požadované údaje 
(údaje označené 

hvězdičkou jsou povinné) 

3. 

V

5. 


