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Milí čtenáři,

s jarním poča-
sím se začíná 
město barvit 
květy rostlin 
na městských 
záhonech, užij-
te si tu krásu a 
načerpejte z ní i 
trochu pozitivní 
energie. Přiná-
šíme vám i pár 
fotek jarniček, 

které se každoročně ukazují ze zmrzlé země 
první. Dále se můžete začíst do aktuálních 
informací o opravě hlavní silnice 1/13, o výši 
jízdného v MHD pro další dva roky, o činnos-
ti dobrovolných hasičů i městských policistů 
nebo o možnostech podpory podnikatelů.
Na straně zdravotnictví přinášíme seznam 
testovacích míst na covid-19 na Teplicku. 
Mateřské školy již zveřejnily svůj provoz o 
letních prázdninách, je na třetí straně v ta-
bulce. V článku na straně pět a také na 
poslední straně zpravodaje zveřejňujeme 
statistiku zpětného sběru elektroodpadu, 
ze které je vidět, jak jste přispěli k ochraně 
životního prostředí. 
Přeji vám příjemné čtení a dny plné pohody, 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Olympiáda se konala 
i v covidové době
V polovině února se uskutečnila v 
Mateřské škole Aléská sportovní 
olympiáda.

Hodina energetiky oživila on-
line výuku
Většinu letošního školního roku 
tráví naši žáci distanční výukou. 
Je to náročné pro všechny - pro 
děti, žáky, rodiče i učitele.

Domácím mazlíčkům je 
připravena pomoci nová 
veterina 
V Alšově ulici v Bílině zahájila 
svůj provoz veterinární ordinace 
EgneVET, poskytuje péči psům, 
kočkám a dalším drobným 
domácím zvířatům. 

Grantový program Sázíme 
budoucnost podpoří stromy
Přes než 1,5 milionu korun rozdělí 
Nadace Partnerství mezi zájemce 
o podzimní výsadby stromů. 

Z tisíců vejdumků vznikl v domě 
dětí dlouhý had
V Domě dětí a mládeže v Bílině si 
převzali ocenění vítězové soutěže 
o nejvíce vyfouknutých vajec.

Jízdenky v MHD nebude město 
zdražovat
Ceny jízdenek v bílinské městské 
hromadné dopravě zůstanou další 
dva roky ve stejné výši.

Dvěma tisícům seniorů nabídlo 
město pomoc s registrací  
k očkování
Všechny seniory starší sedmdesáti 
let z Bíliny kontaktovali pracovníci 
města s nabídkou pomoci při 
registraci na očkování proti 
COVID-19.

Možnosti podpory pro 
podnikatelské a jiné subjekty v 
novém programovém období
V souvislosti s novým 
programovým obdobím 2021 - 
2027 jsou v České republice k 
dispozici nové formy podpory.

Dobrovolní hasiči se aktivně 
starají o bezpečí obyvatel města
Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Bílina od začátku letošního 
roku zasahovala u jedenácti 
událostí. 

Darujte plazmu i v době 
pandemie, vyzývají odborníci
Pacienti po autonehodách, s 
popáleninami, při operacích, 
těhotné ženy i lidé se vzácnými 
onemocněními. 

Bohumil Matějovský: Snažím 
se udržet čtenáře v napětí a 
dosáhnout nečekané pointy
Napínavé příběhy pro mládež i 
dospělé či dětské knihy s jasným 
poselstvím vznikají už téměř 
čtyřicet let v Bílině.

Knihu vám přivezou až domů
Městská knihovna Bílina nabízí 
rozvoz knih domů. Po dobu 
pandemie zajistí rozvoz knih 
registrovaným čtenářům seniorům 
nad 70 let.

Hlídkové místo se změnilo na 
turistický cíl
Bunkr, který byl vybudován před 
druhou světovou válkou, patřil k linii 
českého opevnění od Větráku přes 
svahy Mnichovce na Braňany. 

V tíživých životních situacích 
se lidé mají na koho obrátit
V těžké životní situaci se může 
ocitnout každý, někdy během velmi 
krátké doby a ne vždy je snadné se 
s ní vyrovnat a zvládnout všechny 
problémy. 
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Bílinský zpravodaj 
je do schránek 

distribuován zdarma.
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Bobík

Kříženec Bo-
bík už má dost 
změn a puto-
vání od dve-
ří ke dveřím. 
Hledá stabilní 
prostředí, ide-
álně u jednoho 
pána, rozhodně 
bez dětí, potře-
buje vyrovnané 
prostředí, lás-
ky a bezpečí a 
je z něj skvělý 
veselý pejsek. 

Ve vztahu k ostatním psům bývá žárlivý, hlí-
dá si své majitele, proto by byl vhodný jako 
psí jedináček. Pokud je ve stresu, vrčí a umí 
se i ohnat. Je plachý, venku se leká různých 
věcí. Potřebuje někoho zkušenějšího, kdo si 
s ním poradí, nebude se prcka bát a klidným 
přístupem mu dodá sebedůvěru, aby se 
nemusel bránit kousáním. Je žárlivý a hlídá 
svého majitele před ostatními psy. Je vel-
mi chytrý, aktivní, jen potřebuje vyrovnané 
prostředí. Kočičky prohání, vhodnější do do-
mácnosti bez koček. Váží 10 kilo, je to mladý, 
maximálně dvouletý pes.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601
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mhD bÍLiNa ODDĚLENÍ žiVOTNÍhO PrOSTřEDÍ

Ceny jízdenek v bílinské měst-
ské hromadné dopravě zůsta-
nou další dva roky ve stejné 
výši. Radní se rozhodli cenu pro 
cestující nenavyšovat, i když ná-
klady na dopravu rostou. “Město 
má uzavřenou smlouvu o spo-
lupráci při zajišťování dopravní 
obsluhy s Dopravou Ústeckého 
kraje. Z této smlouvy vyplývá 
povinnost jednou za dva roky 
prověřit, zda není potřeba zvý-
šit cenu základního jízdného. 

Město Bílina opět v jarních 
dnech rozkvetla do krásy. Na 
Žižkově náměstí již v těchto 
dnech nakvétá šafrán, následně 
rozkvetou narcisky, modřence 
a tulipány, ulice tak opět budou 
plné květů.
Nové stromy pak budou vysaze-
ny například v ulici Jenišovská, 
kde nahradí odstraněný smrk, 
na Pivovarském náměstí bude 
vysazena jedle za zcela suchý 
smrk napadený mšicí smrkovou. 
V zahradě Domu dětí a mládeže 
proběhne výsadba levandulo-
vého záhonu a na Mírovém ná-

Na toto období měla být cena 
navýšena o jednu korunu. Roz-
díl mezi stávající a novou cenou 
bude uhrazen z rozpočtu měs-
ta,” uvedl vedoucí odboru do-
pravy Oldřich Jedlička. 
Jízdenka v bílinské MHD stojí 
nyní deset korun. Děti, studenti 
do šestadvaceti let a senioři do 
sedmdesáti let platí dvě koruny. 
Senioři nad sedmdesát let, kte-
ří vlastní průkazku, mají jízdné 
zdarma.                                        (pn)

městí město vysadí bobkoviš-
ně na kmínku jako náhradu za 
stromky ambroně.
Vysazeny budou také okras-
né stromy a keře realizované v 
rámci participativního rozpočtu, 
kdy nejvyšší počet hlasů získal 
návrh na výsadbu okrasných 
dřevin v Sídlišti Za Chlumem a 
v Sídlišti U Nového nádraží. Dle 
tohoto projektu budou vysazeny 
okrasné třešně, jabloně, ale také 
liliovník tulipánokvětý nebo je-
řáb, ambroň myrobalán či hloh. 

Ing. Helena Volfová, vedoucí oddělení

Jízdenky v MHD nebude 
město zdražovat

Ulice zkrášlí jarní výsadba 
stromů a květin

Provoz bílinských mateřských škol a jeslí běhěm hlavních prázdnin v roce 2021
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KRIMI

jSDh bÍLiNa

jSDh bÍLiNa

SVODky mP bÍLiNa

Dobrovolní hasiči se aktivně starají o bezpečí 
obyvatel města, zasahovali letos jedenáctkrát

Bílinští hasiči loni zasahovali u požárů, založili 
kroužek pro děti a pravidelně trénovali
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílina 
byla po patřičné odborné přípravě všech 
členů, dovybavením nezbytnými prostředky 
a rozsáhlých opravách techniky uvedena do 
plné akceschopnosti 13. března 2020. Je za-
řazena jako JPO III/1, s územní působností 
podle požárního poplachového plánu Ús-
teckého kraje. Za uplynulých devět měsíců 
do konce roku jsme byli povoláni celkem ke 
23 událostem.
Jednalo se o 16 požárů a 7 technických zá-
sahů.
Samozřejmostí jsou pravidelné výcviky a 
odborná příprava našich členů, v uplynulém 
roce se jednotka účastnila 10 cvičení.

Strážníci pomáhali záchranářům
Skutečnost, že Městská policie Bílina  
spolupracuje se zdravotnickou záchrannou 
službou, není žádným tajemstvím. Strážníci 
jsou pro tyto případy vybaveni nejen po-
třebnými vědomostmi získanými v rámci 
odborných školení, ale také defibrilátorem, 
díky němuž se již podařilo zachránit nejeden 
lidský život. 
Výjezdy, které jsou realizovány na zákla-
dě žádosti záchranky, nebývají hlídkami  
MP vnímány jako akce, na které by se kdo-
koli ze strážníků zrovna těšil. Téměř vždy,  
když záchranáři žádají MP o pomoc, jde ně-
kde někomu o život. V tom okamžiku jde veš-
kerá, v té chvíli vykonávaná činnost stranou, 
neboť pomoc při záchraně lidských životů 
má samozřejmě vždy tu nejvyšší prioritu. 
Při odpoledním výjezdu na Sídliště  
Za Chlumem, kde došlo k vážnému úrazu 
opaření olejem, nemuseli strážníci tentokrát 
zasahovat přímo. Na místě zajišťovali místo 
pro přistání záchranářského vrtulníku s ná-
sledným střežením místa proti vstupu osob 
do blízkosti stroje, který postiženou osobu 
následně transportoval do popáleninového 
centra na Vinohradech.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bíli-
na od začátku letošního roku zasahovala u 
jedenácti událostí. Z toho dvakrát u požáru 
budovy a devětkrát při technické pomoci. V 
této nelehké době se podílí i na distribuci re-
spirátorů občanům města Bíliny.
Poslední výcvik proběhl 28. února. Byl na 
téma záchrana osob z probořeného ledu. 
Důvodem tohoto cvičení byla aktuální me-
teorologická situace, tání ledu na vodních 
hladinách a nebezpečí propadnutí osob. 

Výskyt podobných tragických případů v růz-
ných částech republiky toto jenom potvrzu-
je. Dobrovolní hasiči cvičili nejen záchranu 
osob z ledové vody, ale i sebejištění, jištění 
druhé osoby a následnou první pomoc. Toto 
bylo naše poslední zimní cvičení a členové 
JSDH Bílina se již připravují na události, kte-
ré přinese jarní počasí, například požáry su-
chých travních a lesních porostů.

Ondřej Drábek, zástupce velitele jednotky

V počátku pandemie Covid-19 jsme se po 
poradě krizového štábu ORP Bílina začali 
aktivně podílet na distribuci roušek, dezin-
fekcí a krizových letáků občanům našeho 
města.
Doplňkovou činností jednotky je výchova 
mládeže. Od září jsme zřídili zájmový krou-
žek mladých hasičů. Kapacita kroužku je 
20 dětí, která byla hned naplněna. Scházeli 
jsme se jednou týdně na školním hřišti ZŠ 
Za Chlumem a přes zimu máme zapůjčenu 
školní tělocvičnu, ale dle platných nařízení 
vlády jsme bohužel museli tuto činnost pře-
rušit.

Miroslav Doležal, velitel jednotky

Na kárce vezl kusy kolejí
Je tomu už šest let, kdy došlo k zákazu vý-
kupu konkrétních druhů odpadů od fyzic-
kých osob, například obecně prospěšného 
zařízení nebo jeho části, zejména zařízení 
pro hromadnou dopravu. Nicméně občas 
se vyskytne osoba, která se lopotí s károu 
plnou šrotu a pokouší se ji dotlačit do sběr-
ny, obdobně jako dvojice, kterou hlídka MP 
kontrolovala v prostoru Panelového sídliště.
Strážníci si nejprve vyslechli již poněkud 
vousatou historku o původu nákladu, kte-
rý je vlastně darem od jakýchsi neurče-
ných osob a hned potom pro podezření ze 
spáchání trestného činu přivolali Policii ČR, 
která si případ na místě převzala. Kára byla 
totiž kromě jiného naložena 29 kolejovými 
podkladnicemi o hmotnosti cca 230 kg, ke 
kterým se fyzická osoba nemůže dostat 
téměř žádným legálním způsobem. Navíc 
se jedná o materiál, který sběrny od fyzic-
kých osob nemohou vykupovat.

Na ulici našli bazén
V časných ranních hodinách nalezla hlídka 
MP Bílina v ulici A. Sovy krabici se skláda-
cím zahradním bazénem. Okolnosti nálezu 

nasvědčují, že věc může pocházet z trest-
né činnosti, například krádež ze sklepních 
prostor, garáže apod. Rádi bychom v této 
souvislosti požádali občany, kteří si zakou-
pili nový bazén a mají jej zatím uložený ve 
sklepě, v garáži apod., aby provedli kontrolu 
místa uložení. MP přijme jakoukoli relevant-
ní informaci k uvedenému nálezu. 

Na ohni vypaloval kabely
Bývá to radost, když člověk spojí příjemné 
s užitečným. Otázkou zůstává úhel pohledu 
na toto rčení. Obyvatelům blízkých domů 
počínání mladíka zase až tak příjemné a uži-
tečné patrně nepřišlo. 
Ten strážníkům tvrdil, že se chtěl v chlad-
ném dni původně pouze ohřát, proto  
si v opuštěném objektu rozdělal oheň. 
A když už měl táboráček, tak proč do něho 
nepřihodit nějaký ten kabel a vypálit z něho 
alespoň kousek mědi, že? Prostě jak by řekl 
klasik, smradu vůkol toliko, že hanba o tom 
jen mluvit. Jenže ono se mluvit bude. Přinej-
menším u správního orgánu, který se bude 
případem dále zabývat. 

(mp)
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OČkOVÁNÍ PrOTi cOViD-19

ODDĚLENÍ žiVOTNÍhO PrOSTřEDÍ

řEDiTELSTVÍ SiLNic a DÁLNic

Všechny seniory starší sedmdesáti let z Bí-
liny kontaktovali pracovníci úřadu, vedení 
města, hasiči či dobrovolníci z řad učite-
lek MŠ Čapkova a Za Chlumem s nabíd-
kou pomoci při registraci na očkování proti 
COVID-19. Celkem zhruba dvacet lidí. “Od 
konce ledna jsme pomáhali registrovat zá-
jemce starší osmdesáti let, protože se v tu 
dobu začala očkovat tato skupina obyvatel. 
Jak se v systému otevřela možnost pro re-
gistraci skupiny sedmdesát plus, zaměři-
li jsme se i na tyto občany. Těší mě, že se 
nám podařilo fyzicky obejít všechny senio-
ry, kteří nevyužívají bílinskou pečovatelskou 
službu v poměrně krátké době, pomoci ně-
kterým s registrací na očkování a zejména 
pak každému rozdat pět kusů respirátorů, 
které pro seniory město zakoupilo. Děkuji 
všem zaměstnancům úřadu, dobrovolným 
hasičům i dalším dobrovolníkům, kteří nám 
pomohli,” uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová. Celkem bylo rozdáno 
9 795 respirátorů.
Ze skupiny 80+ kontaktovali pracovníci a 
dobrovolníci 371 osob, přes třicet z nich 

Díky svým obyvatelům se město Bílina 
může za rok 2020 pochlubit sběrem staré-
ho elektra určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 53,22 tun. Na kaž-
dého obyvatele tak připadá 3,09 kilogramu 
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a 
železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslo-
vou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvěd-
čení o podílu na zlepšení životního prostře-
dí, které na základě dosažených výsledků 

Až do 22. května musejí řidiči projíždějící Bí-
linou počítat s dopravními omezeními v sou-
vislosti s kompletní opravou krytu vozovky 
formou frézování a opětovného dobalení. 
Rozsah stavby je od kruhového objezdu u 
Penny až po benzínku na konci města.
Oprava silnice je rozdělena celkem do šesti 
etap. Celkem bude opravený úsek dlouhý 
1,4 kilometru. Zhotovitelem opravy je spo-
lečnost Ekostavby Louny.

chtělo s registrací pomoci. O desetiletí 
mladších seniorů bylo téměř 1600 a o po-
moc stálo dvě stě z nich. “Těm seniorům, 
které jsme doma nezastihli nebo kteří nebyli 

vystavil kolektivní systém pro sběr a recyk-
laci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vy-
plývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 
2020 k úspoře produkce CO2 o 635,12 tun. 
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
Celkem 245 kusů.
Nebylo nutné vytěžit 31 201,06 litrů ropy. 
Představte si, že z tohoto množství se po-
kryje spotřeba pohonných hmot auta napří-
klad na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, 
a to 1167 krát.
Došlo také k úspoře 321 189,93 kWh energie. 
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 321190 krát.

Největší komplikace v dopravě nastaly od 
konce března zhruba do poloviny dubna, 
kdy nastala v opravovaném úseku úplná 
uzavírka pro všechna vozidla. Objízdná tra-
sa byla vyznačena přes Důlní ulici. Násled-
ně bude prováděna za omezeného provozu 
úprava odvodňovacích zařízení a dokončo-
vací práce. 

(red)

v době návštěvy rozhodnuti, zda se nechat 
očkovat, jsme zanechali letáček a s registra-
cí jim pomáhají po telefonu naše asistentky 
na čísle 417 810 801 nebo s nimi vyplní re-
gistraci při osobní návštěvě kanceláře sta-
rostky,” vysvětlila místostarostka Marcela 
Dvořáková.
“Za seniory starší osmdesáti let jsme chodili 
poslední týden v lednu, za sedmdesátníky 
tři týdny od začátku března. S registrací však 
pomáháme stále, protože se na nás obracejí 
lidé, kteří při prvním kontaktu pomoc odmít-
li, ale nyní by ji chtěli využít. I toto je tedy sa-
mozřejmě možné,” dodala vedoucí oddělení 
sociální péče Věra Kodadová.
S osobním kontaktováním mladších skupin 
obyvatel při pomoci s registrací se již nepo-
čítá, kdokoli se však může obrátit s prosbou 
o pomoc na telefonní číslo 417 810 801 nebo 
na pracovnice odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví sídlící v budově městského úřadu 
na Žižkově náměstí či je může zastihnout na 
telefonu 417 810 937. 

(pn)

Podařilo se recyklovat 30 612,79 kilogramu 
železa. Toto množství recyklovaného železa 
by bylo možné použít pro výrobu 1255 kusů 
nových praček, bez nutnosti těžby železné 
rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se poda-
řilo získat 1 080,51 kilogramu mědi, což by 
postačilo pro ražbu 192090 1€ mincí, nebo 
1 334,78 kilogramu hliníku, který by stačil na 
výrobu 88986 plechovek o objemu 0,33 li-
tru. 
Statistika je v grafické podobě k dispozici  
i na zadní straně zpravodaje. 

(red)

Dvěma tisícům seniorů nabídlo město pomoc 
s registrací k očkování a darovalo jim respirátory

Lidé z Bíliny pomohli recyklací uspořit těžbu ropy  
i produkci skleníkových plynů

Dopravní omezení na třináctce potrvají do druhé  
poloviny května, silnice dostane nový povrch
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SEZNam TESTOVacÍch mÍST cOViD-19 Na TEPLickU

SaNaPLaSma

AeskuLab Teplice
Adresa: Duchcovská 53, Teplice
Tel.: 800 737 383
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes elektronický systém - www.rezervace.aeskulab.cz.
Pracovní doba - PCR testy: pondělí, středa a čtvrtek od 12 do 14 ho-
din.
Pracovní doba - antigenní testy: pondělí, středa a čtvrtek od 14 do 
16 hodin. 

PREVEDIG medical Krupka - Maršov
Adresa: K. Čapka 294, Krupka - Maršov, v budově zdravotního stře-
diska
Tel.: 270 005 888
Pro osoby se žádankou i samoplátce
Rezervace přes webové stránky www.prevedig.cz.
Pracovní doba - PCR i antigenní testy: od pondělí do pátku od 7.30 
do 12 hodin.

PREVEDIG medical Teplice
Adresa: Tržní náměstí 241, Teplice
Tel.: 270 005 883
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes webové stránky www.prevedig.cz.
Pracovní doba - PCR testy: od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin.

GenDetective s.r.o., odběrové místo Drive in Teplice
Adresa: Na Stínadlech 3133, Teplice
Tel.: 731 099 730
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes webové stránky www.testyteplice.cz.

Pracovní doba PCR testy: od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin,  
v neděli od 9 do 13 hodin. 

MUDr. Košťál, Teplice - Trnovany
Adresa: Masarykova třída 1803, Teplice - Trnovany
Tel.: 739 103 890
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes webové stránky www.covid-teplice.cz.
Pracovní doba - PCR i antigenní testy: od pondělí do pátku od 7.30 
do 16 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 12 hodin.

Lázně Teplice v Čechách a.s. - odběrové místo Roosveltova
Adresa: Roosveltova 272/5, Teplice
Tel.: 417 977 444
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes webové stránky www.reservio.cz.
Pracovní doba - PCR i antigenní testy: od pondělí do pátku od 8 do 
19 hodin. 

Nemocnice Teplice o.z.
Adresa: Duchcovská 962/53, Teplice
Tel.: 704 969 855
Pro osoby se žádankou i samoplátce.
Rezervace přes elektronický systém www.kzcr.eu.
Pracovní doba - PCR testy: od pondělí do neděle od 8 do 13 hodin.
Pracovní doba - antigenní testy: od pondělí do neděle od 10 do 16 
hodin. 

Darujte plazmu i v době pandemie, vyzývají odborníci
Pacienti po autonehodách,  
s popáleninami, při operacích, 
těhotné ženy i lidé se vzácnými 
onemocněními. Mnoho lidí se 
alespoň jednou ocitne v situaci, 
kdy je jeho život závislý na daro-
vané krevní plazmě. I proto léka-
ři vyzývají, aby se co nejvíce lidí 
stalo dárci krevní plazmy. Nezá-
leží přitom, zda tělo má či nemá 
protilátky proti COVID-19.
V Česku je okolo čtvrt milionu 
dárců krevní plazmy. Bohužel 
okolnosti související s pandemií 
uvěznily mnoho z nich doma. „Je 
potřeba, aby zdraví, dospělí lidé, 
kteří mohou, přišli krevní plazmu 
darovat,“ vyzývá hematoložka 
Alice Drábková z odběrového 
centra plazmy. Ujišťuje, že od-
běrová centra jsou otevřena  
a darování plazmy je naprosto 
bezpečné. „Nejvýraznější po-
kles zaznamenala centra loni 
na jaře, kdy byla uzavřena. Nyní 
mají nastavená náročná bezpeč-
nostní opatření, ale fungují bez 
výraznějších omezení,” dodává 
lékařka. A připomíná, že každé-
mu odběru krevní plazmy je pří-
tomen lékař.
Krevní plazma, ani mnohé léky, 
jež se z ní vyrábějí, bohužel ne-
mohou být vytvořeny uměle v 
laboratoři. “Proto je plazma od 
dárců tak výjimečná a důle-
žitá. A na každém dárci záleží.  

Například pro roční léčbu jed-
noho pacienta s onemocněním 
imunity je potřeba přibližně 130 
odběrů krevní plazmy. To zna-
mená, že nemocný potřebuje 
nejméně 6 pravidelných dárců. 
Jsou ale i onemocnění, jejichž 
léčba je mnohem náročnější,“ 
vysvětluje Jan Štěpánek, který 
stojí v čele české sítě odběro-
vých center Sanaplasma.
Díky zásobám a několikamě-
síčnímu procesu výroby léků  
z plazmy, se pokles způsobený 
koronavirovou pandemií projeví 
se zpožděním. Podle odborníků 
pocítí nemocnice nedostatek 
krevní plazmy a potřebných léků 
za 6 až 12 měsíců, tedy přibližně 
letos na podzim. Ohrozit to může 
zejména pacienty při operacích, 
po úrazech či ženy v rizikovém 
těhotenství. Navíc existuje širo-
ká škála vzácných onemocně-
ní, u nichž je každodenní přežití 
pacientů závislé na lécích, jež se  
z krevní plazmy vyrábí. Od ma-
lých dětí až po seniory.
Pro potřeby podání léků z plaz-
my při operacích nebo pacien-
tům po úrazech přitom nezáleží 
na tom, zda dárce plazmy pro-
dělal COVID-19 a jestli má v krvi 
protilátky. „Plazma mužů, jež 
prodělali COVID-19, je žádaná 
pro pacienty se závažným prů-
během onemocnění COVID-19. 

Nicméně u ostatních pacientů 
závislých na lécích z plazmy 
na množství protilátek nezále-
ží. Proto může darovat plazmu 
opravdu téměř každý zdravý 
dospělý,“ zdůrazňuje hemato-
ložka.
Darování plazmy je pro lidské 
tělo méně náročné, než daro-
vání krve. V průběhu odběru se  
z krve plazma odfiltruje a krvin-
ky spolu s krevními destička-
mi se okamžitě vrátí zpět dárci.  
I proto, že odběr pro zdravého 
člověka nepředstavuje velkou 
zátěž a plazma se rychle v těle 
obnovuje, je možné darovat 
plazmu jednou za 14 dní. Proces 
darování trvá přibližně 50 minut. 
Prvodárcům stačí domluvit si 
schůzku ve vybraném centru,  
a to buď telefonicky nebo jedno-
duše v aplikaci Sana-App. „Cen-
tra jsou po celé České republi-
ce a jsou otevřena po celý den,  
a to i během lockdownu. Dárcům 
je neustále k dispozici vyškole-
ný personál v čele s lékařem.  
V centrech sanaplasma dbáme 
na to, aby byl každému odběru 
přítomný odborník s atestací,” 
zdůrazňuje Jan Štěpánek.
Lidé mohou darovat plazmu 
bezpříspěvkově. Pak mají při 
každém odběru nárok na den 
pracovního volna v zaměstnání 
a slevu na dani. Je ale také mož-

né zažádat o finanční kompen-
zaci ve výši 700 korun za každý 
odběr, která pomáhá pokrýt 
čas na odběr i náklady spojené 
s dopravou. Volba se týká vždy 
jednoho konkrétního odběru 
a je tedy možné tyto dva způ-
soby dárcovství jakkoliv střídat. 
Odběrové místo Sanaplasma 
se nachází například v Mostě,  
v obchodním domě Central. 
Provozní doba je v pondělí, úte-
rý, středu a sobotu od 8 do 15.45 
hodin, ve čtvrtek a v pátek od  
8 do 19 hodin. 

(red) 

Co musí splňovat dárce:

• Věk 18 až 65 let
• Váha 50 – 150 kg
• Ochota podstoupit vstupní lé- 
 kařskou prohlídku

• 45 až 60 minut času (jednorá- 
 zově nebo jednou za 14 dní)

• Předložení občanského prů- 
 kazu

Plazmu nemůže člověk 
darovat, pokud:

• se necítí zdravý
• podstoupil v posledních šes 
 ti měsících tetování nebo pier- 
 cing

• má nebo měl závažnou ne- 
 moc
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DOPRAVA

Doprava Ústeckého kraje spustila pro cestující 
veřejnou dopravou mobilní aplikaci DÚKapka

Doprava Ústeckého kraje spus-
tila novou aplikaci DÚKapka 

– mobilní aplikaci pro cestující 
krajskou veřejnou dopravou. 
DÚKapku budou uznávat všich-
ni krajští dopravci i integrované 
městské hromadné dopravy. 
Aplikace je již ke stažení zdar-

ma na Google Play a App Sto-
re. „Aplikaci jsme plánovali pro 
veřejnost spustit již na podzim, 
ale bohužel vzhledem k aktu-
ální situaci a prodlouženému 
testování jak v rámci Android, 
tak i iOS, se spuštění pro veřej-
nost posunulo. Také jsme déle 
jednali s dopravci a partnery 
DÚK ohledně technických zále-
žitostí. Věříme, že cestující oce-
ní nejen design, který vychází 
z barevného řešení loga DÚK, 
uživatelsky příjemné prostředí, 
ale i funkčnost,“ řekl vedoucí 
oddělení dopravní obslužnosti 
Jakub Jeřábek. Obzvlášť v této 
bezkontaktní době je možnost 

nákupu jízdenky přes mobilní 
telefon vhodnou alternativou 
klasického prodeje jízdenek 
bez kontaktu s řidičem, průvod-
čím nebo pokladní. Doprava Ús-
teckého kraje, která má po pěti 
letech svého fungování velmi 
propracovanou síť veřejné do-
pravy a ve většině oblastí mo-
derní vozový park, tak učinila 
další krok k zjednodušení a mo-
dernizaci cestování po našem 
kraji,“ dodal krajský radní pro 
dopravu Marek Hrabáč.
Mezi její hlavní funkce bude 
patřit nákup jízdních dokladů, 
vyhledávání spojení, zobrazení 
aktuální dopravní situace, jako 

jsou mimořádnosti na trati, vý-
luky či zpoždění nebo také zob-
razení polohy spoje. Nyní bude 
pro cestující dostupný nákup 
jízdenek pro jednotlivou jízdu a 
jednodenních síťových jízdenek. 
Jízdenku v mobilu zaplatí cestu-
jící jednoduše platební kartou. 
Až budou dopravci dostatečně 
technicky vybaveni kontrolo-
vat jízdenky z mobilní aplikace 
strojově, bude umožněn i nákup 
časových vícedenních jízdenek. 
Pro cestující je připraven také 
web www.dukapka.cz, kde do-
hledají veškeré informace spo-
jené s užíváním této aplikace.

(red)

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ    

Povinnost  uhradit poplatek má osoba, která bude 
oznamovat: 
 provádění výkopových prací  
 umístění dočasných staveb a zařízení sloužící 

k poskytování prodeje a služeb, 
 umístění stavebních nebo reklamních zařízení 
 umístění skládek 
 vyhrazení trvalého parkovacího místa  
 užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní 

akce 
 umístění zboží na chodníku, 
 restaurační předzahrádky 
 umístění reklamního poutače ( tzv. Áčko) 
Kontakt:  
Užívání komunikace: Městský úřad Bílina – odbor 
dopravy, tel 417 810 898, e-mail: zahorova@bilina.cz 
Užívání zeleně: Městský úřad Bílina – oddělení životního 
prostředí, tel 417 810 875, e-mail: volfova@bilina.cz  
 

 
 
 

 

 

 

Informace pro začínající podnikatele - Povinnosti vůči městu 

ODPADY        

Každý podnikatel při provozování živnosti produkuje odpad – 
kancelářský papír, obalový materiál, apod. Podnikatel odpovídá 
za likvidaci odpadu. Na základě písemné smlouvy může využít 
obecní systém nebo jiný systém likvidace odpadů. 
Kontakt: Městské technické služby Bílina, ul. Teplická 899,  
tel. 417 821 234, e-mail:milena.svamberova@mtsbilina.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO  
 

Osoba, která pořádá akci je povinna uhradit místní 
poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní 
nebo reklamní akce. 
Kontakt: Městský úřad Bílina – finanční odbor,  
tel. 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz 
 

POPLATEK Z POBYTU   
 

Poskytovatel ubytovacích služeb je povinen uhradit místní 
poplatek za krátkodobý pobyt, např. rekreační a turistické 
pobyty. 
Poskytovatel má povinnost vedení evidenční knihy.  
Kontakt: Městský úřad Bílina – finanční odbor,   
tel. 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz 
 

POŘADÁNÍ TANEČNÍCH ZÁBAV, KULTURNÍCH 
PODNIKŮ      

 

Město Bílina omezilo čas pořádání veřejně přístupných zábav 
podle místa konání akce. 
Pořadatel akce je  povinen: 
 konání akce písemně oznámit 5 kalendářních dní předem, 

jedná se o  oznamovací povinnost, nikoliv o povolení 
 zajistit pořadatelskou službu 
 zajistit, aby nedocházelo k rušení nočního klidu 
Kontakt: Městský úřad Bílina – finanční odbor,  
tel. 417 810 825, e-mail: hyrmanova@bilina.cz 
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ODbOr DOTacÍ a PrOjEkTů

MatrIKa

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu 
je podpořit investice do mo-
dernizace energetických sou-
stav a zlepšení energetické 
účinnosti. Modernizační fond 
bude podporovat projekty, kte-
ré pomůžou České republice 
splnit cíle pro snižování emisí 
skleníkových plynů, zvyšování 
energetické účinnosti a rozvo-
je obnovitelných zdrojů ener-
gie. Modernizační fond má cel-
kem devět programů podpory 
(podrobněji  na www.sfzp.cz/
dotace-a-pujcky/modernizac-
ni-fond/programy/).
Žadatelem mohou být fyzické 
či právnické osoby, které jsou/
budou držiteli licence na výrobu 

S příchodem jara se každoročně 
koná vítání občánků města Bíli-
ny. Z důvodu epidemiologické 
situace by se tradičně pojaté ví-
tání nemohlo uskutečnit a bylo 
by již potřetí zrušeno. Proto jsme 
se s vedením města domluvili, 
že vítání nově narozených ob-
čánků uskutečníme individu-
álně, tak abychom neochudili 
naše občany o tuto akci a mož-

tepelné energie nebo elektric-
ké energie a licence na rozvod 
tepelné energie, dále také pod-
nikatelské subjekty v ostatních 
odvětvích, instituce veřejné 
správy a další subjekty dle za-
měření jednotlivých programů.
Dobře využitelné pro podnika-
telské subjekty jsou programy č. 
4. ENERG, který se zaměřuje na 
opatření v energetických hos-
podářstvích podniků nebo pro-
gram č. 5. TRANSCom se zamě-
řením na modernizaci dopravy v 
podnikatelském sektoru.
Do programů 1. – 3. již proběhly 
tzv. předregistrační výzvy, kam 
jsou předkládány prozatím pro-
jektové záměry (nikoli závazné 
žádosti o podporu). Předregis-
trační výzvy do ostatních pro-

ná jim i trochu zvedli náladu. Vše 
proběhlo podle platných vlád-
ních nařízení.

Přivítáné byly tyto děti:
Emilie Reh, Mariana Dudiová, 
Sofie Lasíková, Vojtěch Šinde-
lář, Lukáš Kalík, Nela Rudolfová, 
Martin Švejnoha, Karolína Vi-
mrová, Agáta Vondráčková, Jan 
Kiesbauer, Jimmy Jerman.

gramů budou vypsány v druhé 
polovině roku 2021.
Modernizační fond spadá pod 
Ministerstvo životního prostředí 
- www.mzp.cz/cz/modernizac-
ni_fond a je spravován Státním 
fondem životního prostředí - 
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
modernizacni-fond/.

Fond pro spravedlivou 
transformaci

Další možností získání podpo-
ry v následujících letech bude 
Fond pro spravedlivou trans-
formaci, z něhož lze čerpat 
podporu prostřednictvím Ope-
račního programu Spravedlivá 
transformace. Tento program je 
také zařazen pod Ministerstvo 

Všem zúčastněným se akce 
líbila a byli rádi, že jsme našli 
způsob, jak naše nejmenší při-
vítat mezi občany města Bílina. 
Pevně věříme, že příští akce plá-
novaná na 22. června bude již v 
klasické formě a s účastí všech 
příbuzných a známých našich 
nejmenších.

Martina Tučková

životního prostředí, avšak čerpat 
z něj (na rozdíl od Modernizač-
ního fondu) mohou pouze sub-
jekty z Ústeckého, Karlovarské-
ho a Moravskoslezského kraje. 
Z tohoto územního omezení je 
zřejmé i zaměření programu, a 
to řešení dopadů odklonu od 
uhlí. Cílem podpory je zejména 
zajistit dostatek pracovních míst 
pro pracovníky, kteří odcházejí z 
uhelného průmyslu a zlepšení 
životního prostředí. Podrobnos-
ti o podporovaných oblastech 
lze získat na www.mzp.cz/cz/
opst_2021_2027.
V tuto chvíli je předpokládáme, 
že program bude schválený na 
jaře 2022. Nicméně již v průbě-
hu roku 2021 by měly být před-
staveny detailní podmínky pod-
pory pro žadatele.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru 

Možnosti podpory pro podnikatelské a jiné subjekty  
v novém programovém období

Vítání nově narozených občánků města Bílina

NEmOcNicE TEPLicE

V pořadí třetí babybox nové 
generace v rámci nemocnic 
Krajské zdravotní je v areálu Ne-
mocnice Teplice. Slavnostního 
zahájení provozu modernizova-
ného zařízení v teplické nemoc-
nici se začátkem dubna zúčast-
nili iniciátor babyboxů v České 
republice a předseda zapsané-
ho spolku Babybox pro odlože-
né děti – Statim Ludvík Hess, 
zástupci KZ, donátoři a příznivci 
babyboxů. Město Bílina přispě-
lo na provoz nového babyboxu 
deseti tisíci korunami. V součas-
nosti je v celé České republice 
rozmístěno celkem 79 babybo-

xů, do nichž bylo během bez-
mála 16 let jejich existence odlo-
ženo 217 dětí. Krajská zdravotní 
má babyboxy ve všech svých 
nemocnicích. V Teplicích do 
něho byli odloženi dva chlapci, 
v Mostě čtyři děvčátka a jeden 
chlapec, v Děčíně jeden hoch  
a jedna dívka, v Ústí nad Labem 
byl počet odložených dětí obou 
pohlaví stejný – tři, a v Chomu-
tově jeden chlapec. V pěti ne-
mocnicích je to pak v součtu 
dosud 16 dětí. Původní babybox 
v teplické nemocnici byl uveden 
do provozu před téměř 12 lety –  
28. května 2009.                      (red)        

V teplické nemocnici funguje babybox nové generace

V souvislosti s novým programovým obdobím 2021 - 2027 jsou v České republi-
ce k dispozici nové formy podpory, které jsou zaměřeny zejména na oblast ener-
getických úspor a pro náš region aktuální oblast řešení dopadů odklonu od uhlí  
v zasažených regionech.

Lidé uklízeli město
V sobotu 27. března se město 
Bílina zapojilo do hlavního jar-
ního úklidového dne v rámci 
celorepublikové akce Ukliď-
me Česko. Městské technické 
služby v této souvislosti zajis-
tily odvoz zhruba třiceti pytlů s 
odpadky, které se nacházely v 
různých částech města. Mno-
ho dalších pytlů však bylo dob-
rovolníky vyhozeno rovnou do 
kontejnerů. Město Bílina tímto 
velmi děkuje všem dobrovol-
níkům, kteří se do akce zapojili 
a přispěli tak k zútulnění měs-
ta.                                             (red) 
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Jejich autorem je Bohumil Ma-
tějovský, který zde žije od roku 
1983. Vyšlo mu již několik knih 
a za své povídky získal mnoho 
různých ocenění. I v době pan-
demie se psaní věnuje, mladí 
čtenáři se mohou snad již brzy 
těšit hned na dvě novinky. O své 
tvorbě vypráví v následujícím 
rozhovoru.

Jak jste se k psaní dostal?

Mé první literární krůčky, dá-
-li se to tak nazvat, spadají do 
věku osmi let, v deseti letech 
mi vyšel první článek v dětském 
časopise. Ovlivněný četbou 
Karla Maye jsem začal psát do 
sešitů divoké, kostrbaté a věku 
přiměřeně naivní dobrodružné 
příběhy, které mi pak ilustroval 
kamarád, který zase rád kreslil. 
Pár těchto dětských sešitů se mi 
dochovalo dodnes jako nostal-
gická, cenná vzpomínka.
K psaní mne v dětských letech 
inspirovala právě četba. Když 
mne něco napadlo, musel jsem 
se z toho zkrátka vypsat. V době 
dospívání, před vojnou a po voj-
ně, jsem měl ale spoustu jiných 
aktivit, hlavně sportovních, jako 
parašutismus a sebeobranu. 
Psát vážněji jsem začal zhruba 
od svých pětadvaceti let. Začí-
nal jsem účastí na všech mož-
ných literárních soutěžích, to mi 
dodalo odvahu a postupně jsem 
začal publikovat v tisku a nako-

nec, mnohem později, jsem do-
sáhl knižních vydání svých textů.

Jakého ocenění si ceníte 
nejvíce?

Těžko se rozhodovat, i k těm 
méně úspěšným dílům mám 
pořád jistý vztah. Rozhodně si 
vážím výhry v literární soutěži 
nakladatelství Albatros s knihou 
Čuňa, Zulu a Ferda – dobrodruž-
ná cesta za svobodou.
Potěšilo mne uvedení mé po-
hádky Poprask v lese v teplic-
kém divadle. Upřímně, dodnes 
nechápu můj mladistvý úspěch, 
kdy jsem napsal životopisnou 
novelu Vítr na planině, příběh 
válečného veterána pana Alfre-
da Štarka, který jako partyzán 
bojoval ve Francii. Poskytl mi 
ochotně veškeré informace, do-
kumentaci a já pak v Černínském 
paláci získal za zpracování jeho 
osudu druhé místo. To bylo v 
hektickém roce 1990, krátce po 
revoluci, tedy již dávná minulost. 
Rád však na ni vzpomínám. 
Za všechny další zmíním už jen 
knihu Dobrodružství potkanů, 
sociologické fantasy zasazené 
do temnot kanálů. S nadsázkou 
mohu říci, že před napsáním této 
knihy pro mne byli potkani jen 
poněkud přerostlejší myši, při 
jejich studiu, během psaní kni-
hy, jsem se však o nich dozvěděl 
spoustu zajímavých věcí. Velice 
okrajově píši i poezii, proto mne 
potěšila cena v prestižní soutěži 
Seifertovy Kralupy 2017. Umístit 
se na předních místech se mi po-
dařilo i v každoročních soutěžích 
Prague by Night – Rokle šeré 
smrti, zaměřené na horor nebo O 
stříbřitělesklý halmochron, sou-
těži věnované žánru sci-fi.

Kde se mohou čtenáři 
s vašimi knihami potkat?

Na autorském webu www.bo-
humilmatejovsky.cz až tak moc 
prezentována nejsou, ale hlavní 
literární díla nebo zmínky o nich 
se tam dohledat dají. Vítěznou 
soutěžní povídku s názvem Muž, 
který měl dost času mám do-
sud k poslechu na webových 
stránkách www.audioteka.com.  
V knihkupectvích a e-shopech 
lze sehnat již zmíněné knihy.

Pro jak staré děti jsou příběhy 
určené?

Mám je rozdělené do tří kategorií. 
Pro děti ve věku 5 až 10 let vy-
dávám pohádky. Pro mládež nad 
14 let mám vydané různé fantasy 
a sci-fi povídky, například posta-
pokalyptickou novelu Zakázané 
slovo, vydanou v Gorgoně, scifi 
V příštím programu, vydáno u 
Zoner Press a další. Pro dospělé 
pak mám sérii detektivních poví-
dek, které vyšly u Pražského na-
kladatelství v časopisech zamě-
řených na krimi, a dále divadelní 
drama Dům smrti, které zvítězilo 
v soutěži Divadelní scénář LEA 
Teplice.

Co nového připravujete?

V době korony jsem napsal 
rozsáhlejší fantasy pro mládež, 
jde o příběh s několika dějový-
mi rovinami. Rád bych jej zkusil 
brzy někde nabídnout, zatím ho 
nechávám ještě uležet. Z novi-
nek mám u Akcentu již vytiště-
nou knihu Martin záchranář, její 
distribuce se však bohužel pro 
současný nouzový stav o něko-
lik měsíců opozdila a nevím, kdy 
bude uvedena na trh.

Jaká poselství předávají 
vaše příběhy?

Děti se snažím především po-
bavit, ale zároveň nenásilnou 
formou poučit a především v 
nich vyvolat soucit s hlavními 
hrdiny, ať už lidmi nebo zvířaty. 
Z vlastní zkušenosti vím, že i na 
mne v dětství silně zapůsobily a 
ovlivnily mne určité příběhy, na-
příklad Lvice Elsa, Bílý Tesák či 
Mauglí. Po přečtení těchto knih 
jsem získal jiný dětský náhled 
na svět zvířat a nejen na něj.  
U sci-fi a fantasy pro starší se 
snažím udržet čtenáře v napětí a 
dosáhnout pokud možno neče-
kané pointy. V těchto příbězích 
vycházím zcela ze své fantazie 
a momentálního nápadu. Rád 
využívám silnou nadsázku. U ji-
ných příběhů, především novel 
ze současnosti, se mi pak inspi-
rací občas stává nějaký, povět-
šinou dávný, zážitek nebo vzpo-
mínka na konkrétní osobu, tuto 
vzpomínku pak zabalím do čás-
tečné fikce. Jde vždy o momen-
tální nápad a náhlou chuť napsat 
příběh, tyto stavy si však nelze 
vynutit. Musí přijít živelně. Stává 
se mi, že zásadní pointa někdy 

vznikne teprve až během psaní 
příběhu, nestojí vždy na samém 
začátku.

Co sám rád čtete?

Vyhraněný žánr ani autora 
nemám, ale zmíním alespoň  
R. Chandlera a jeho soukromé-
ho detektiva P. Marlowa, tíhnu 
také k tvorbě Stanislawa Lema, 
v níž vysoko vyzdvihuji sci-fi So-
laris, mám rád i netradičně psa-
né cestopisy, například Richarda 
Halliburtona. Nezapomenutelná 
je pro mne četba cestopisů pana 
Stingla. Těší mne, že tu má jako 
rodák v upomínku svoji vydaře-
nou sochu. Ze současných auto-
rů pak určitě Jaroslava Mareše, 
který procestoval téměř celý 
svět a s nímž jsem už po léta v 
příležitostném kontaktu a velice 
si tohoto cestovatele a entomo-
loga vážím. Nemohu opome-
nout ani melancholii a poetiku 
knih Bohumila Hrabala. V dět-
ství mne však takzvaně literárně 
odkojil Verne, May a Zane Grey. 
To byli moji královští autoři.

Co pro vás znamená četba?

Četbu považuji za nejpřirozeněj-
ší zdroj fantazie a představivosti, 
kterou můžeme našim dětem 
dopřát. Například když skupina 
dětí bude v místnosti sledovat v 
televizi scénu, v níž nad krajinou 
letí balon, a pak jim řeknete, ať 
tuto situaci nakreslí, budou se 
jejich obrázky víceméně sho-
dovat. Pasivní pohled na obra-
zovku jim prostor pro fantazii a 
improvizaci příliš nedá, namalují 
to, co jim bylo ukázáno. Pokud si 
ale přečtou v knize větu ´Balon 
letí nad divokou krajinou´ a pak 
začnou tuto situaci kreslit, bude 
každý jejich obrázek zcela jiný, 
protože na každého z nich bude 
mít tato věta rozdílný vliv a vy-
volá v nich osobitou, ojedinělou 
představu, ovlivněnou jen jejich 
vlastní fantazií. Velkou užiteč-
nost četby u dětí vidím v rozvoji 
jejich fantazie, představivos-
ti, soustředění a slovní zásoby. 
Proto věřím, že i současné děti 
budou číst dál, navzdory zápla-
vě technických vymožeností. Že 
občas sáhnou po staré, dobré 
papírové knize a ponoří se do je-
jího příběhu.

Bohumil Matějovský: Snažím se udržet čtenáře 
v napětí a dosáhnout nečekané pointy
Napínavé příběhy pro mládež i dospělé či dětské  
knihy s jasným poselstvím vznikají už téměř čtyřicet 
let v Bílině. 

Pavlína Nevrlá



10 4 /  XXXI /  16 .  dub naBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

KULTURA
kNižNÍ TiPy

Mezi světy 
Lucie Výborná

Pravidel-
ně ji slý-
cháte z 
rozhlasu, 
její hlas 
je s vámi 
už desít-
ky let, v 
autě na 
cestách, v 
kanceláři 
nebo tře-
ba i ráno 

v koupelně. Do toho si občas 
odskočí na moderování v tele-
vizi nebo natáčí svá extrémní 
interview. To je ale jen jeden 
svět Lucie Výborné. V tom dru-
hém světě fouká ostrý vítr, zebe 
sníh a Lucie daleko za hranice-
mi všednosti a komfortní zóny 
zažívá opravdovou radost. MEZI 
SVĚTY je výběr z deníků, v nichž 
nás autorka zavede z rozhlaso-
vého studia do mrazivých ob-
lastí Antarktidy, na vrcholky hor, 
mezi české vojáky do Afghá-
nistánu nebo na dalekou Havaj. 
Je to kniha o štěstí 4 000 met-
rů nad zemí, o místech, která jí 

přirostla k srdci, o mrznoucích 
prstech, chvílích na hranici bytí 
a nebytí, osvobozujícím smíchu 
i momentech prozření. 

Údolí 
Bernard Minier

Šestý pří-
pad best-
se l le rové 
série s kri-
minalistou 
Mar t inem 
Servazem.
Malá ves-
nice v srdci 
Pyrenejí je 
po sesuvu 
půdy na-
prosto od-
říznutá od 

okolního světa a zdejší obyvate-
le navíc děsí sériový vrah, který 
za sebou nechává znetvořené 
oběti. Kriminalista Martin Ser-
vaz čelí disciplinárnímu řízení, 
přesto se do případu pouští. Ne-
může jinak – v izolovaném údolí 
uvízla i jeho bývalá partnerka 
Marianne. Dokáže vyšetřovatel 
najít pachatele dřív, než dojde k 
dalšímu neštěstí?

Krycí jméno Hortenzie 
Maryla Adamcová

Vesmír ve vzdá-
lené budouc-
nosti je nebez-
pečným místem 
pro život. Války, 
revoluce, paše-
ráci, nad plane-
tární společnosti 
a vesmírné moc-
nosti, které tahají 

za nitky…Je snadné se dostat do 
potíží. A pak je tu major Smi-
th, majitel vesmírné lodě zva-
né UFO. Ten se do potíží hned 
tak nedostane. Spíš potíže řeší, 
anebo působí. Záleží na tom, 
pro koho zrovna pracuje. 

Jako bych žila dva životy: 
rozhovor s Danielou Drtinovou
Milan Ohnisko

Otevřený roz-
hovor básníka 
Milana Oh-
niska s výji-
mečnou mo-
d e r á t o r k o u 
Danielou Drti-
novou a také 
jedenadvaceti 

„nejbližšími a blízkými“. Kole-
gové z DVTV a České televize 
Danielu hodnotí jako bytost ur-
putnou, průvodce jejím biřmo-
váním mluví o lidskosti a pokoře, 
kamarádky vyzdvihují její smysl 
pro „nejapný humor“. Součástí 
knihy je velké množství dosud 
nepublikovaných fotografií. 

Tlapková patrola. 
Pohádky pro všechny tlapky

Chtěli byste 
zažít spous-
tu dobro-
družství pl-
ných zábavy 
a týmové 
s p o l u p r á -
ce? Stačí 
štěknout o 
pomoc a od-
vážné tlapky 

už se ženou! Tentokrát se oblí-
bení hrdinové vydají do jurské-
ho světa za dinosaury, pomůžou 
mimozemšťánkovi v nesnázích, 
zachrání školní autobus a pustí 
se do přípravy té nejlepší oslavy 
narozenin.
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hOTELOVÁ škOLa, ObchODNÍ akaDEmiE a STřEDNÍ PrůmySLOVÁ škOLa TEPLicE

mĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

Studenti i žáci se mohou zapojit do fotografické soutěže

Knihu vám přivezou až domů

Střední průmyslová škola Tep-
lice vyhlašuje 3. ročník fotogra-
fické soutěže FotoAréna SPŠ 
Teplice. Téma fotografií jsou 
Černobílý svět nebo Můj obor. 
Soutěž je určena pro studenty 
Hotelové školy, Obchodní aka-
demie a Střední průmyslové 

Městská knihovna Bílina nabízí rozvoz knih domů. Po dobu pande-
mie zajistí rozvoz knih registrovaným čtenářům seniorům nad 70 
let, kteří bydlí v Bílině. Knihy budou pracovníci organizace rozvážet 
každou středu v dopoledních hodinách. V případě zájmu kontaktujte 
svou knihovnici, domluvíte se osobně.

Městská knihovna Bílina kontakty:
Centrální knihovna, Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina 
tel: 417 823 224 e-mail: pujcovna@knihovnabilina.cz.
Pobočka Za Chlumem, blok 32/823, Kulturní dům Fontána 
tel: 417 829 411 e-mail: chlum@knihovnabilina.cz.
Pobočka Maxe Švabinského, Maxe Švabinského 831/126 
tel: 417 821 263 e-mail: pansidliste@knihovnabilina.cz.

MěK Bílina

resu fotoarenaspsteplice@
seznam.cz. Je zapotřebí uvést 
jméno, školu či společnost a ná-
zev fotografie. Více informací je 
na www.sostp.cz. 
Nejlepší fotografie budou vysta-
vené na dalším ročníku Autosa-
lonu SPŠ Teplice, na Gastrodnu 

školy Teplice, dále pro žáky zá-
kladních škol a nově i pro absol-
venty a fotografy z partnerských 
společností. 
Uzávěrka soutěže je 31. května 
letošního roku. Maximálně tři 
kusy fotografií na každé téma 
mohou zájemci posílat na ad-

Hotelové školy, ve FOKUS kafe 
v Teplicích, v galerii Pod věží v 
Bílině a na dalších místech. 

Jana Vachoušková 
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V tíživých životních situacích 
se lidé mají na koho obrátit
V těžké životní situaci se může ocitnout každý, někdy 
během velmi krátké doby a ne vždy je snadné se s ní 
vyrovnat a zvládnout všechny problémy. Na území 
Bíliny působí hned několik neziskových organiza-
cí, které nabízejí pomoc potřebným. Přinášíme jejich 
přehled s náplní činnosti a kontakty. Veškerou pomoc 
sociálně potřebným zaštiťují pracovníci odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví při městském úřadu v Bílině, 
na které je možné se obrátit v jakékoli obtížné životní 
situaci. Ti buď pomohou sami ze svého postavení nebo 
zprostředkují pomoc. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Sociální pracovníci jsou schopni nabídnout pomoc a bezplatné 
poradenství při řešení nepříznivých životních situací. V náplni je-
jich činnosti je například ustanovení zvláštního příjemce dávky 
důchodového zabezpečení, zajištění provozu sociálního šatníku, 
zajištění výkonu terénní sociální práce při řešení problematiky 
národnostních menšin. Dále se věnují také sociálnímu poraden-
ství pro rodiny s dětmi, zdravotně postižené, osoby bez domova, 
seniory, nezaměstnané, oběti trestné činnosti či domácího násilí 
nebo imigranty. Sociální kurátor pro dospělé zajišťuje pomoc a 
poradenství osobám ohrožených sociálním vyloučením. Jedná 
se o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, z výko-
nu vazby, klienty propuštěné ze školských zařízení pro výkon 
ochranné nebo ústavní výchovy a osoby ohrožené závislostmi 
nebo propuštěné ze zařízení pro léčbu chorobných závislostí. 
Náplní práce kurátora je poradenství, zprostředkování bydlení, 
zajištění různých druhů dokladů, zprostředkování dávek pomoci 
v hmotné nouzi a podobně.Pracovníci oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí vyhledávají ohrožené děti, působí na rodiče, aby 
plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, posky-
tují nebo zprostředkováví rodičům na jejich žádost poradenství 
při uplatňování nároků dítěte, věnují pozornost dětem z rodin 
s nízkou sociální úrovní nebo rozhodují ve správním řízení o 
výchovných opatřeních a následně sledují, zda jsou výchovná 
opatření dodržována.
Kontakt: 
adresa: Žižkovo náměstí 58, Bílina
společný e-mail: socialni.pracovnik@bilina.cz 
tel.: 417 810 910, 606 733 850
web: www.bilina.cz (sekce Městský úřad, Odbory městského 
úřadu)

Oblastní charita Most
V případě tíživé situace se mohou lidé z Bíliny obrátit s prosbou 
o pomoc i na Oblastní charitu Most. Ta pomáhá lidem, kteří se 
ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního 
ambulantního poradenství a formou terénních programů přímo 
v rodinách. Oblastní charita Most rovněž nabízí aktivizační pro-
gramy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením, a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních 
nízkoprahových zařízení s celodenním provozem. Oblastní cha-
rita Most poskytuje pečovatelskou službu a služby osobní asis-
tence. Provozuje tři azylové domy pro dospělé a matky s dětmi.
Kontakt:
adresa: Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01
tel.: 476 119 999
e-mail: charita@charita-most.cz

Fokus Labe
Fokus Labe je nestátní nezisková organizace, která sdružuje 
odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o duševní zdraví 
a občany s duševním onemocněním, realizuje komplexní péči 
komunitního typu o dlouhodobě duševně nemocné, poskytu-
je klientům služby zaměstnanosti a realizuje sociální podnikání.
Posláním Fokusu Labe je podpora lidí s duševním onemocně-
ním v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností 
pro jejich další osobní a pracovní realizaci, prosazování myšlen-
ky komunitní (neústavní) péče, přispívání ke komplexní péči a 
naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosa-
zování jejich práv.

Kontakt:
adresa: Školní 26, 415 01 Teplice, Mgr. Veronika Krátká
tel.: 731 106 668
e-mail: kratka@fokuslabe.cz

Most k naději
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny 
vznikl z akutní potřeby neinstitucionalizovaných terénních soci-
álních služeb mezi drogově závislými v roce 1995 a začal se re-
alizovat v dubnu roku 1997. Všechny tyto lokality bylo zapotřebí 
nejdříve důkladně zmapovat pečlivou depistáží a kontaktovat 
drogovou scénu. Až poté bylo možné nabízet služby, které do 
dnešních dnů doznaly mnoho změn a inovací.
Nyní organizace nabízí terénní sociální program pro uživatele 
drog, kteří se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vy-
hledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient 
tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je 
prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření tako-
vého vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat 
problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto 
cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet.
V terénní práci působí proškolení pracovníci v oblastech jako 
jsou drogová problematika, obecné zásady sociální práce, zá-
sady terénní práce, problematika HIV/AIDS, problematika po-
hlavně přenosných chorob a podobně. Hlavním cílem posky-
tování těchto služeb je zmírnit zdravotní a sociální důsledky 
užívání drog nejen u klientů, ale i jejich v jejich širokém okolí a 
zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní 
styl a motivovat klienty k využití institucionální péče a návaz-
ných služeb. 
Kontakt:
adresa: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS.
tel.: 725 457 260
e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz
Pavel Švec, Tomáš Dupák
tel.: 722 184 445
e-mail: teren@mostknadeji.cz
Organizace Most k naději v rámci programu Centrum pro rodinu 
a následnou péči poskytuje  služby v oblasti sociálního pora-
denství a následné péče nejen pro lidi závislé na návykových 
látkách, ale i lidem ohrožených závislostí a jejich blízkým. Po-
sláním tohoto programu je poskytovat ambulantní formou so-
ciální a adiktologické služby v oblasti poradenství a následné 
péče osobám závislým na návykových látkách, které minimálně 
tři měsíce abstinují, dále osobám závislostí ohroženým a jejich 
blízkým. 
Kontakt: 
adresa: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most
PhDr. Dagmar Jandová
tel.: 777 736 943
e-mail: cranp@mostknadeji.cz
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Arkadie o.p.s.
Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného, plnohod-
notného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, 
v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou. Organiza-
ce poskytuje odborné sociální poradenství pro osoby se zdra-
votním postižením například v oblastech státní sociální podpory 
a dávek pomoci v hmotné nouzi. Dále poradí, jak postupovat při 
podání žádosti o příspěvek na péči či žádosti o invalidní dů-
chod a podá informace a rady při výběru a možnostech získá-
vání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zprostředku-
je kontakt na další potřebné služby a poradí v oblasti dluhové 
problematiky. Klienti mohou také využít nabídky doprovodu na 
úřady, na jednání posudkových komisí a podobně. Poradenství 
je poskytováno zdarma.
Kontakt:
Martina Müllerová
mullerova@arkadie.cz
tel.: 731 162 748, 417 563 062
Kollárova 1879/11, 415 03 Teplice

Arkadie již od roku 1998 provozuje chráněné dílny. Dnes pracuje 
v dílnách 90 lidí se zdravotním postižením. Vedle keramiky, kte-
rá je nosným programem dílen, vyrábějí svíčky, dílny kooperují 
s průmyslovými podniky při kompletačních pracech, součástí 
dílen je také prádelna. Při všech provozech chráněných dílen 
pracují i dílny sociálně terapeutické, připravující absolventy 
speciálních škol, či jiné zájemce se zdravotním postižením pro 
budoucí pracovní uplatnění.
Chráněné dílny zároveň umožňují, praxe a exkurze studentů 
odborných škol, kteří zde získávají zkušenosti pro svou budoucí 
práci s lidmi se zdravotním postižením.
Chráněné dílny jsou provozovány v těchto střediscích:
●
Rovná 277, Teplice - Prosetice - technická a kompletační dílna
Pavel Hronek, hronek@arkadie.cz, tel.: 724 707 951, 417 562 250

Kollárova 1879/11, Teplice - výroba svíček a ručního papíru, šití 
textilních výrobků
Jana Štarková, starkova@arkadie.cz, tel.: 724 305 527, 417 563 
445

Úpořiny 5, Bystřany - keramická dílna 
Michaela Seifrtová, seifrtova@arkadie.cz, tel.: 728 535 510, 417 
570 306

K. Čapka 271, Krupka - keramická dílna, prádelna
Lenka Pichertová, pichertova@arkadie.cz, tel.: 724 300 155

Organizace poskytuje i plnění povinné školní docházky. 
Základní škola poskytuje plnění povinné školní docházky a je 
určena žákům zejména s lehkým mentálním postižením či sou-
během vad, kteří plní minimální výstupy uvedené v RVP ZV.
Základní škola speciální poskytuje plnění povinné školní do-
cházky a je určena zejména žákům se středně těžkým až těž-
kým mentálním znevýhodněním často v kombinaci s dalším 
znevýhodněním (nejčastěji tělesným či smyslovým).
Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro 
Základní školu speciální Učíme se životem zpracovaného podle 
rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní 
škola speciální.
Cílem je získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k 
orientaci v okolním světě, dosažení maximální samostatnosti a 
nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se podle vlastních 
možností do rodinného, společenského a pracovního života.
Pracoviště:
Purkyňova 10/2004, Teplice: 1. stupeň ZŠ - třídy základní školy 
s minimálními výstupy, základní školy speciální a školní družina
U Nových lázní 1286/9, Teplice: 2. stupeň ZŠ - třídy základní 
školy, základní školy speciální a školní klub
Kontakt: 
Mgr. Ivan Růžička
tel.: 417 577 774, 724 707 952
email: ruzicka@zsarkadie.cz

Člověk v tísni
V Bílině poskytuje organizace Člověk v tísni terénní sociální 
práci a poradenství. Většina agendy probíhá v centru na adre-
se Teplická 918. Velkou část práce věnují pracovníci dětem a 
mladým lidem. Dětem, které již chodí na základní školu, zajišťují 
individuální a skupinové doučování, které kromě dalšího klade 
důraz na aktivní zapojení rodičů do školní přípravy. Pro ty nej-
starší je tu kariérní poradenství. Kromě toho provozuje organiza-
ce nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které tvoří bezpečné 
místo nejen pro trávení volného času, ale je zde také prostor pro 
řešení osobních záležitostí či přípravu do školy.
Podstatou práce je podpora lidí, kteří se ocitli v tíživé sociál-
ní situaci, ze které se nejsou schopni vlastními silami dostat. V 
rámci individuálního poradenství nabízí Člověk v tísni pomoc při 
hledání bydlení, pracovního poradenství, komunikaci s úřady 
a podobně. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování 
komplexních služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit 
vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo zprostřed-
kovat volnočasové aktivity. Kromě toho poskytuje dluhové po-
radenství, které se snaží lidem pomoci z dluhových pastí.
V bílinském pracovišti provozuje organizace dva typy doučová-
ní - individuální a skupinové. V rámci individuálního doučování 
dochází dobrovolníci jednou týdně za dětmi domů. Skupinové 
doučování probíhá v prostorách pobočky, kde je pro tyto účely 
vyčleněna místnost. Tato služba je určena dětem, které mají po-
tíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. 
Důležitou součástí sociální práce organizace je dluhové pora-
denství. Dluhoví poradci pomáhají lidem bránit se neférovému 
jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Snaží se 
motivovat lidi k aktivnímu řešení své situace. Pomáhají s řešením 
problémů s exekucí, sepisováním insolvenčních návrhů a vyři-
zováním nutných dokumentů. Dluhoví poradci provádí počáteč-
ní monitoring klientovi situace, kontaktují insolvenčního správce 
či soud, pomáhají zajistit právní pomoc, kontrolují plnění daných 
termínů, pomáhají sloučit jednotlivé exekuce a snaží se zastavit 
exekuční řízení v případě, že probíhá na základě neplatných roz-
hodčích nálezů. Člověk v tísni provozuje ve všední dny od 8 do 
18 hodin na čísle 774 392 950 dluhovou linku.
Posláním rodinného poradenství je vyhledávání rodin s dětmi, 
které se nacházejí v obtížné sociální situaci, což je vylučuje z 
běžné společnosti. Taková situace má negativní vliv na prostředí 
rodiny a vývoj dítěte. Pracovníci se snaží klienty motivovat a po-
skytují sociální pomoc a poradenství. Smyslem poskytovaných 
služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama 
překonat.
Kontakt: 
adresa: Teplická 918, 418 01 Bílina
tel.: 777 787 938
e-mail: vit.kucera@clovekvtisni.cz

Spirála
Spirála je zřizovatelem Centra krizové intervence a Intervenč-
ního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají 
potřeby obyvatel celého Ústeckého kraje.
Spirála provozuje Nonstop linku pomoci na telefonním čísle 475 
603 390. Jedná se o službu vhodnou pro osoby se zájmem o 
odbornou pomoc formou telefonického kontaktu nebo ty, kteří 
mají z počátku nedůvěru k osobnímu setkání s odborníkem. Při 
telefonickém hovoru zůstávají lidé v plné anonymitě. 
Organizace dále nabízí Osobní konzultaci, tedy službu pro oso-
by, které nechtějí být samy ve své těžké životní situaci, například 
při partnerské krizi, rozvodu, konfliktech v zaměstnání, při vý-
chovných problémech nebo i po nějaké tragické události. Kdo 
po prožití náročné životní situace či tragédii potřebuje zázemí 
pro zklidnění, může využít služeb Krizových lůžek. 
Služeb Spirály mohou využít i osoby ohrožené domácím násilím 
či rodiny v náročné situaci. 
Kontakt: 
adresa: K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem - město
tel.: 472 743 835
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KULTURA

LifE iS SkiLL

iNfOrmaČNÍ cENTrUm bÍLiNa

Hlídkové místo se změnilo na turistický cíl

Obec Dřínek potkalo rabování, neúroda a demolice

Bunkr, který byl vybudován 
před druhou světovou válkou, 
patřil k linii českého opevně-
ní od Větráku přes svahy Mni-
chovce na Braňany. Takových 
bunkrů tam bylo několik, ale v 
důsledku těžby, byly zničeny.
Dnes slouží spíše jako vyhlídka 
na těžební prostor Severočes-
kých dolů Bílina. Svou tajem-
nou atmosféru si ale zachoval 
do současnosti. Místo, které je 
opředeno dávnými příběhy od-
vážných mužů, dnes skrývá je-
den z čipů Life Is Skill. Odvahu 
to ale chce i dnes, pokud chce-
te čip najít, nesmíte se bát.
Cesta se hledá poměrně snad-
no. Je prakticky stejná, jako na 
vyhlídku Kaňkov. Pokud se vy-
dáme prozkoumat bunkr autem, 
je ideální nechat ho na točně 
před osadou Kaňkov. Přejdeme 
silnici na opačnou stranu než je 
Kaňkov a narazíme na dřevě-
nou závoru, která se dá obejít. 
Dále po cestě dojdeme k cíli, 
který je na konci louky.

Další zastavení na Radovesic-
ké výsypce patří zaniklé obci 
Dřínek, která se nacházela  
v nadmořské výšce 320 nad 
mořem, nedaleko od Radove-
sic. Její název byl odvozen od 
slova dřín, druhu keře, který 
zde rostl ve velkém množství 
nebo měl pro místní obyvatele 
hlubší význam. 
První zmínka o obci je z roku 
1492. Ani této obci se různé pří-

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)

rodní či jiné kalamity nevyhýba-
ly. Z roku 1793 pochází záznam 
o místním chalupníkovi, který 
prodával v Bílině obilí. Cestou 
na trh byl přepaden, okraden 
a zabit. Vesnici několikrát vyra-
bovali pruští a ruští vojáci, poté 
nastal hlad a dva roky po sobě 
neúroda. Obci se nevyhnula ani 
cholera. S tou si ale díky osvětě 
místního faráře dobře poradili.
Obyvatelé Dřínku se živili pře-

vážně ovocnářstvím, v okolí 
byly provozovány malé vápen-
ky a cihelna. Osud malé obce 
se začal naplňovat v 60. letech 
20. století. Dřínek, stejně jako 
Radovesice se dostal na se-
znam obcí určených k likvidaci. 
V té době tam stálo 23 domů, 
ve kterých žilo 90 obyvatel. 
Zdejší obyvatelé se přestěho-
vali do nově vybudovaného 
sídliště Za Chlumem v Bílině. 
Zbytky obce jsou zasypané, ale 
stále na svém místě.              

(hub)

Zdroj: kniha Hrobčicko, k dostání 
v IC Bílina
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ODbOr škOLSTVÍ, kULTUry a SPOrTU

Zš Za chLUmEm

Informace k zápisům k povinné školní docházce
pro školní rok 2021/2022

Ke školákům rodičů zaměstnaných u vybraných 
profesí přibyli v ZŠ Za Chlumem i předškoláci

Zápisy k povinné školní do-
cházce proběhnou v souladu s 
právními předpisy, ale s upuš-
těním od některých tradičních 
postupů. Uskuteční se v termí-
nu dle školského zákona, tedy v 
termínech od 1. dubna 2021 do 
30. dubna 2021.
Vzhledem k tomu, že nelze 
předvídat, jaká budou platit 

Základní škola Za Chlumem je 
již od října školou určenou pro 
děti zákonných zástupců vy-
braných profesí. Od března k 
dětem školou povinným přibyly 
také děti z mateřských škol.  
Dětem se věnují asistenti pe-
dagoga, učitelé tělesné výcho-
vy, vychovatelky školní družiny, 
učitelky přípravných ročníků a 
od března také učitelky a asis-
tentky z bílinských mateřských 
školek. Děti jsou rozděleny do 
dvou skupin podle věku a ve 
škole se vůbec nepotkávají. 
Skupina funguje každý pracov-
ní den od 6 do 18 hodin. 
Školou povinné děti se během 
dopoledne věnují distanční 
výuce. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o děti z různých škol, 
každý si plní své úkoly nebo se 
přihlašuje na své on-line hodi-
ny. Tyto děti mají dopoledne k 
dispozici celý pavilon školních 
družin a dospělí jim pomáhají 
s pracovními listy, s připojením 
a věnují se dětem, které on-

-line výuku nemají. Učitelky z 
prvních tříd se také každý den 
věnují všem prvňáčkům pre-
zenčně a pomáhají jim s jejich 
prvními písmenky a číslicemi. 
Poté jdou děti na oběd, násle-
duje krátký odpočinek, a pokud 
počasí dovolí, tráví čas na škol-
ním hřišti. Během dne se také 
věnují dalším volnočasovým 
aktivitám. Školkové děti využí-
vají prostor přípravného roční-

ku, kde se věnují řízeným a neří-
zeným volnočasovým aktivitám 
a také chodí dopoledne i odpo-
ledne ven, a to do školního atria 
nebo mohou využívat zahrady 
Mateřské školy Čapkova. 
Obědy dětí plně hradí zřizova-
tel a rodiče jim mohou dokoupit 
svačinu.  
Přestože se jedná o skupinky 
dětí z různých škol a školek, 
děti si spolu rozumí, společ-
ně se věnují různým aktivitám, 
perfektně zvládají adaptaci a 
ve skupině se jim líbí. 
Organizace dětské skupiny je 
velmi náročná, děti se střída-
jí, často nejsou našimi žáky a 
chodí do skupiny podle potřeb 
a pracovního vytížení svých ro-

dičů. Fungování skupiny je také 
zatíženo značnou administra-
tivou. Vzhledem k současné 
situaci se kvůli karanténám za-
městnanců mnohdy mění služ-
by u dětí ze dne na den. I tak 
skupina funguje velmi dobře, 
za což vděčíme všem, kteří se 
dětem denně věnují. Skupinu 
má od jejích počátků na staros-
ti vedoucí vychovatelka Iva Hla-
váčová, pod jejímž vedením vše 
funguje, čehož si jako vedení 
školy velmi vážíme a patří jí za 
to velký dík. 

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka školy

zákonného zástupce dítěte ve 
škole (datová schránka, email 
s elektronickým podpisem), 
případně dle konkrétní situace 
poštou nebo osobně ve škole 
(níže jsou u konkrétních škol 
uvedeny vyhrazené termíny 
pro osobní podání žádosti).
Více informací získáte na webo-
vých stránkách jednotlivých bí-
linských základních škol.
Zápis je povinný pro děti, které 
k 31. srpnu 2021 dovrší šest let 
věku (tedy pro děti narozené 
v období od 1. září 2014 do 31. 
srpna 2015). U zápisu se před-
kládá rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástup-
ce (u cizinců pas a povolení  
k pobytu).

mimořádná opatření v době 
konání zápisů, organizace zá-
pisu byla nastavena tak, aby 
umožňovala distanční průběh 
od začátku do konce a zároveň 
vycházela vstříc individuálním 
podmínkám.
Podle doporučení MŠMT bylo 
upřednostněno podání při-
hlášky bez osobní přítomnosti 

Není-li dítě tělesně nebo du-
ševně přiměřeně vyspělé  
a požádá-li o to písemně zá-
konný zástupce dítěte v době 
zápisu dítěte k povinné školní 
docházce, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného škol-
ského poradenského zařízení,  
a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze 
odložit nejdéle do zahájení 
školního roku, v němž dítě do-
vrší osmý rok věku.       

Iveta Richterová

Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace 
web: www.zslidicka.cz
termín zápisu 27. až 28. dubna 2021 od 14.00 hod do 17.00 hod

Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace 
web: www.zschlum.cz
termín zápisu 21. až 23. dubna 2021 od 14.00 hod do 17.30 hod
- žádosti o přijetí do přípravné třídy se podávají do 31. května 2021

Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, 
příspěvková organizace 
web: www.zsaleska-bilina.cz
termín zápisu 27. až 28. dubna 2021 od 14.00 hod do 17.00 hod
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DĚTSký DOmOV TUchLOV

Berušky si zahrály 
na různá povolání

Předškoláci vzpomínali
na Zdeňka Milera

Děti skotačily 
při karnevalu

Olympiáda se konala 
i v covidové době

Děti hledaly odpovědi 
a luštily šifry

Těsně před tím, než se dětem 
mateřské školy uzavřely, ve tří-
dě Berušek proběhl projekt na 
téma povolání, a tak děti měly 
možnost si například vytvořit 
svého kuchaře a k němu při-
kleslily své oblíbené jídlo. Před 

Je to již sto let od narození 
Zdeňka Milera, kterému vdě-
číme za úžasnou postavičku 
Krtečka a jeho kamarádů. Děti 
ze 3. třídy Motýlků z Mateřské 
školy Čapkova nakreslily něko-

V Mateřské škole Ledvice osla-
vili Masopust projektovým 
týdnem. Povídali jsme si o ma-
sopustu, karnevalu a tradicích 
s tím spojených. Děti si tvoři-
ly různé karnevalové výrobky, 
kterými jsme vyzdobili celou 
školku. Nechyběla ani výroba 
masek či divadelní představe-
ní, které si zahrály samy děti. 
Poslední den jsme věnovali již 
samotnému Dětskému karne-

zakončení tohoto tématu si děti 
zahrály na záchranáře, doktory, 
hasiče a policisty. Kromě toho, 
že se naučily spoustě nových 
poznatků, si toto téma náramně 
užily.

Kolektiv učitelek

lik obrázků, díky kterým si mů-
žeme společně na tohoto pána 
zavzpomínat.

Kolektiv učitelek

valu. Děti celé dopoledne řádily, 
tancovaly, ukazovaly si masky a 
zapojovaly se do soutěží. Celá 
školka se rázem proměnila v 
pohádkovou říši plnou prince-
zen, klaunů, jednorožců, zvířá-
tek a spoustu dalších krásných 
masek. Každé dítě při odchodu 
domů dostalo malý dárek v po-
době sladkostí.

Bc. Michala Martinová

V polovině února se uskuteč-
nila v Mateřské škole Aléská 
sportovní olympiáda. Doba mo-
mentálně není nakloněna sdru-
žování, hrám a soutěžím, ale u 
nás ve školce přesto proběhla a 
přinesla mnoho radosti, napětí, 
rychlosti, obratnosti a radost-

V  březnu se v Dětském domově 
v Tuchlově konala soutěž, v níž 
děti prokazovaly své znalosti z 
oblasti filmů a pohádek. Soutěž 
nesla název Špendlíková hra a 
připravili ji Tomáš a Nikola ze 
cvičného bytu. Hra spočívá v 
tom, že jsou na mapě zakres-
leny body s otázkami. Děti pak 
běhají mezi jednotlivými body 
a zapisují si správné odpovědi. 
Pokud odpoví špatně, musí se 
vrátit zpět. Ukázalo se, že vědo-
mosti dětí jsou na velmi dobré 
úrovni. Odpovědi hravě zvláda-

ného křiku. Učitelka Michalka 
vše promyslela do poslední-
ho detailu a připravila dětem 
opravdu úžasné dopoledne. 
Ona i děti zaslouží pochvalu za 
šíření dobré nálady v tak těžké 
době.

Radana Šebková

ly, za svou snahu a píli byly od-
měněny diplomy a sladkostmi. 
I přes nepřízeň počasí se niko-
mu ještě nechtělo domů, a tak 
jsme pokračovali další hrou, v 
níž měly děti za úkol luštit šifry. 
Tato hra již byla o něco nároč-
nější, s drobnou nápovědou a 
pomocí se však nakonec poda-
řilo všechny šifry úspěšně vyře-
šit. Den plný her se všem moc 
líbil a těšíme se na další aktivity 
v podobném duchu.

Nikola Christophová
a Tomáš Dandáš
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Zš Za chLUmEm

V domově bydlí malí bojovníci s velkými srdci

Jaro lákalo na dobrodružnou cestu za poznáním

Hodina energetiky oživila on-line výuku

Ať už se nacházíme v jakékoliv 
životní situaci, záludný Covid-19 
nás postihl všechny. Právě toto 
zjištění možná dalo konec před-
sudkům, protože nikdo na tom 
není lépe, a dalo to prostor se 
alespoň pomyslně dát dohro-
mady jako národ. Ale nechtěl 
bych moc moralizovat. Všichni 
se snažíme vést nějakou po-
dobu normálního života, ale 
zároveň hledáme definici, co to 
normální vlastně je. Je to těžké, 
když kolem nás volně poletuje 
tichý nepřítel a rozfoukává nám 
náš doposud pevný a dobře 
střežený domeček z karet.
Dětské domovy se tomu také 
nevyhnuly. Denně bojují za 
ochranu svých dětí, tet a strej-
dů, mezitím co se jim snaží stá-
le nabídnout pocit bezpečí a 

Jaro je cítit 
ve vzduchu. 
Sluníčko se 
k o n e č n ě 
p r o b o u z í , 
p r o t a h u -
je se celé 
ospalé po 
d l o u h é 
zimě a na-
tahuje své 
p a p r s k y 
co možná 
nejdál, aby 
v š e c h n y 

pohladilo a povzbudilo. Slu-
neční paprsky jsou jako nepo-
sedné ručičky, které i přes nižší 
teploty a chladný větřík, lákají 

staly se mi podobné odpovědi, 
se kterými by souhlasily i děti 
mimo dětský domov. Ostatně 
to potvrzuje fakt, že nejsme od 
sebe zas tak odlišní. Covid-19 
dětem vzal možnost vidět se s 
kamarády, chodit na společné 
výlety, dávat si řízek s kroke-
tami v restauracích a blbnout 
na skákacím hradě na poutích. 
Na druhou stranu jim to dalo 
možnost se trochu vyspat před 
školou, upevnit si vztahy s ka-
marády na domově, naučit se 
pracovat s počítači a on-line 
programy. Rozhodně se nedá 
říci, že je to dobrý výměnný ob-
chod, protože náš neviditelný 
nepřítel si odnáší hodně obětí 
a nejhorší na tom je, že v ab-
solutní tichosti a nevědomosti. 
Člověk je pak bombardovaný 

Naopak Vám leží doslova pod 
nohama. Po chvíli odbočujeme 
na polní pěšinku, která se kroutí 
a svíjí jako had a místy se jako 
zázrakem mění v úzkou a téměř 
nepropustnou stezku. Pejskovi 
ani nám se tato cesta necesta 
příliš nezamlouvá, ale musíme 
jít dál. Nazpátek se nám nechce, 
a proto se vydáváme napospas 
rozryté hlíně a nepříznivé cestě 
dál a dál. Jako mávnutím kou-
zelného proutku jsme se ocit-
li před věžovým vodojemem, 
který svým vzhledem připomí-
ná vesmírnou loď mimozemš-
ťanů. Pod vodojemem jsme si 
pověděli něco o historii, ale i 
zajímavosti této stavby. Potom 

jsme si vyzkoušeli vědomostní 
tipovačku o nepřehlédnutelné 
teplické stavbě. O 150 metrů 
dále jsme navštívili další cíl naší 
cesty, pomník Hanse Kudlicha. 
Po kratičké miniosvětě, komu 
že je vlastně památník zasvě-
cen, jsme si opět zasoutěžili. 
Pokochali jsme se krásným vý-
hledem na část Teplic, na Kruš-
né hory. Ještě lepší výhled se 
nám naskytl jižním směrem na 
vrchy Českého středohoří, a to 
jak na Milešovku a vrchy v jejím 
okolí, tak na Bořeň, Želenický 
vrch a Zlatník. Čas neúprosně 
běží. Nasvačili jsme se a vydali 
se na zpáteční cestu domů.

Jana Stuchlá, vychovatelka DDT

Většinu letošního školního roku 
tráví naši žáci distanční výukou. 
Je to náročné pro všechny - pro 
děti, žáky, rodiče i učitele. A tak 
se snažíme výuku alespoň tro-
chu ozvláštnit.
Učitelé tělocviku pravidelně 
zveřejňují velmi zajímavé výzvy 
a hry nejen pro naše žáky, ale 
pro širokou veřejnost. V rám-
ci některých předmětů si žáci 
mohli vyzkoušet únikové hry 
nebo natočit vlastní video.
Velmi zajímavou aktivitou, kte-
rou nabízí Skupina ČEZ je elek-
trizující hodina fyziky v jader-
né elektrárně Dukovany. Této 
hodiny se v minulých týdnech 
účastnili žáci 3.B a osmých 
ročníků. Lektorka byla velmi 
milá, ochotná a vstřícná, tr-

pělivě odpovídala na dotazy 
žáků. V úvodu žáky seznámila 
s energetikou a výrobou elek-
trické energie obecně, uvedla 
jednotlivé typy elektráren, při-
blížila jejich výhody a nevýho-
dy. Poté je pozvala na virtuální 
prohlídku jaderné elektrárny 
Dukovany. Přiblížila její polohu 
a rozlohu, seznámila žáky s jed-
notlivými součástmi, popsala 
jejich funkci, nezapomněla ani 
na otázky bezpečnosti provozu 
takové elektrárny. Žáci tak měli 
možnost vidět zblízka jaderný 
reaktor, turbínu, parogenerátor, 
chladicí věž. Součástí popisu 
každého prvku elektrárny bylo 
také vhodné přirovnání, které 
žákům pomohlo s představou 
a lepším pochopením výkladu, 

například že se elektrárna roz-
kládá na ploše 178 fotbalových 
hřišť nebo že jeden uranový 
váleček o velikosti zhruba 1x1 
cm v sobě obsahuje tolik ener-
gie, kolik by stačilo automobilu 
k tomu, aby objelo celou Zemi 
kolem dokola. Mimo jiné se žáci 
také dozvěděli, že se k nám ja-
derné palivo uran dováží z Rus-
ka, jak probíhá štěpná reakce, 
jak se ukládá radioaktivní od-
pad nebo třeba odkud se bere 
voda používaná v jaderné elek-
trárně. Byli také upozorněni na 
nutnost šetření energiemi. Svůj 
výklad paní lektorka prokláda-
la dotazy přiměřenými věku 
a znalostem žáků, ponechala 
také dostatečný prostor pro je-
jich případné dotazy. Na závěr 

si žáci mohli ověřit své získané 
znalosti a zasoutěžit si - někteří 
se nyní mohou těšit na zaslání 
dárečků. 
V březnu také proběhla tradiční 
přednáška pro dívky 7. ročníku, 
která byla zaměřena na dospí-
vání a s nimi související změny. 
Přestože přednáška proběhla v 
online prostředí, byla pro žáky-
ně přínosná, zajímavá a interak-
tivní a zodpověděla jim mnohé 
otázky spojené s dospíváním.
Je dobře, že i v dnešní náročné 
době, můžeme najít cestu, jak 
udělat výuku zajímavější. Chys-
táme ještě další aktivity, ale 
nejvíce se těšíme, až se zase 
všichni potkáme v lavicích.

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka školy

domova. Jinak na tom není ani 
Dětský domov Tuchlov. Myslím 
si, že všichni bojujeme. Jsme 
malí bojovníci s velkými srdci. 
Možná stále plně nerozumíme 
nástrahám perného života za 
bránou domova, ale už víme, 
že rodina je dobrý základ. Ta 
je právě v největším rozkvětu, 
neboť díky karanténě máme 
možnost trávit více času doma. 
Pilovat naše vztahy, odhalit ne-
srovnalosti a jít vstříc lepším 
dnům společně. Každá výzva 
je nový schod vzhůru. Teď se 
to může zdát, že se nacházíme 
na jezdícím pásu jedoucím v 
opačném směru, ale naše pev-
ná vůle a trpělivost je v tomto 
ohledu rychlejší a vytrvalejší.
Když jsem se zeptal dětí, co 
jim vzal a přinesl Covid-19, do-

ven na procházku. Ani na chví-
li jsme nezaváhali. Teple jsme 
se oblékli, do batůžků přibalili 
svačinu, pití a vzhůru za dobro-
družstvím.
Cestou nás provázel i náš čtyř-
nohý parťák Ogar. Není to sice 
žádný mladík, příchod jara mu 
však dodal spoustu energie. 
Hned se nám jde lépe, když po 
boku máme stejně naladěné-
ho kamaráda. Ogar vesele po-
skakuje, poštěkává a snaží se 
nás ještě více popohnat. Chvíli 
jdeme rychlou chůzí, chvilku 
běžíme, pohybujeme se mimo 
upravené cesty a musíme zdo-
lávat nejrůznější překážky. O 
překážky tu totiž není nouze. 

tlaky ze všech stran, protože 
činit správná rozhodnutí je těžší 
než kdy jindy.
Ale nemá cenu strkat hlavu do 
písku. Bude to dobrý! Musíme 
se pokusit brát vše s nadhle-
dem. Kráčet s hlavou vzhůru 
a doufat v lepší budoucnost. 
Ostatně vše zlé jednou pomi-
ne a jediná dobře osvědčená 
přísada je čas. Musíme doufat, 
že neviditelný nepřítel zmizne 
už nadobro, děti budou vesele 
chodit do školy se spolužáky 
po jejich boku, budou se těšit 
na domácí sekanou od babičky 
a na ten úžasný výlet do aqua-
parku. Až toto všechno skončí, 
budeme silnější. Protože my, 
malí bojovníci, to po boku s 
vámi nevzdáme!

Tomáš Dandáš
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Domácím mazlíčkům je připravena pomoci nová veterina 

jak jSEm SE DOSTaLa DO AniDef

VETEriNÁrNÍ OrDiNacE EgneVET

Od konce loňského roku se 
toulala opuštěná, vyhublá a 
zraněná fenečka po Litoměřic-
ku a okolí. Místní dobrovolníci, 

V Alšově ulici v Bílině zahájila 
svůj provoz veterinární ordina-
ce EgneVET, poskytuje péči 
psům, kočkám a dalším drob-
ným domácím zvířatům. O zdra-
ví mazlíčků se stará veterinářka 

myslivci, organizace Bady a Ani-
Def spolu úzce spolupracovali  
a snažili se tulačku odchytit. 
Připravena byla odchytová klec 
na místě jejího zdržování, krm-
ná místa a podobně, bohužel 
však fenečka byla velmi chytrá 
a vyhýbala se lidem, jak jen to 
šlo. Po čase se začala vzdalovat 
dál a dál až k Mělnicku, začaly 
být vysoké mrazy a my se báli 
o přežití naší holčičky. Lucinka 
zakusila opravdu mnoho, přežila 

Zuzana Hlavová, absolventka 
Veterinární farmceutické uni-
verzity v Brně, která má v oboru 
praxi od roku 2008. “Při práci mi 
pomáhá vystudovaná veterinár-
ní sestra s delší než desetiletou 
praxí Martina Sigmundová. Dále 
mám navázanou výbornou spo-
lupráci s veterinární lékařkou 
Hanou Horákovou, která působí 
v královédvorské zoo a na klinice  
v Hradci Králové. Je specialista 
na drobné savce a plazy, v pří-
padě potřeby ji mohu poprosit 
o konzultaci potíží těchto zvířat 
a je ochotná přijet, když bude 

minimálně dva měsíce s mini-
málním přísunem krmiva, zvlád-
la neskutečné mrazy, přežila 
silnice, auta, vlaky, divočáky a 
spoustu dalšího. To všechno se 
zlomenou nohou, která poma-
lu srůstala. Prošla velkou část 
severních Čech, nachodila přes 
stovky kilometrů. O její minulos-
ti bohužel vůbec nic nevíme, a 
tak můžeme jen těžko soudit, co 
všechno může mít naše holčič-
ka za sebou. Sešla se neskuteč-

ná parta lidí, která na vlastní ná-
klady nachodila a najezdila před 
10 tisíc kilometrů. Vytištěno a 
rozneseno bylo přes tisíc letáků 
na 750 kilometrech čtverečních.
Lucinku se povedlo odchytit po 
náročných dvou měsících usi-
lovné práce a denního nasazení 
dobrovolníků. Nyní je umístě-
na v útulku AniDef v Žimu, kde 
se starají i o odchycená zvířata  
z Bíliny.                                       

(red)

zapotřebí nějaký chirurgický zá-
krok,” uvedla Zuzana Hlavová.
Ordinace poskytuje kromě běž-
né péče a chirurgie měkkých 
tkání i vyšetření ultrasonogra- 
fem a rentgenem, na místě pro-
vádí i krevní analýzu. Provozní 
doba je od pondělí do pátku. 
Lidé se mohou objednat na 
konkrétní den a hodinu přes re-
zervační systém dostupný na 
webových stránkách ordinace. 
V budoucnu činnost ordinace 
doplní i fyzioterapie a rehabili-
tace.

(pn)

Kontakt:
Adresa: Alšova 388, 
418 01 Bílina
Tel.: +420 774 269 205
E-mail: veterina@egnevet.cz
Web: www.egnevet.cz

Provozní doba:
pondělí a středa: 
13.00 - 17.00 hodin
úterý a čtvrtek: 
8.30 - 15.00 hodin
pátek: 
8.30 - 13.00 hodin

NEMÁ NA TO 
NEUMÍ TO 
NECHÁPE TO 

POJĎTE 
S NÁMI 
DOUČOVAT!

 
 

 

 

PRO NĚKTERÉ DĚTI JE DOMÁCÍ 
PŘÍPRAVA NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM. 
MŮŽETE TO ZMĚNIT!
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM.

+420 739 320 309
petra.petrzilova@clovekvtisni.cz

MÁTE DLUHY? 
EXEKUCE?
CHCETE DO INSOLVENCE?

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010695 ,,Krotitelé dluhů 
v Ústeckém a Libereckém kraji” je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

POMŮŽEME 
BEZPLATNĚ!

+420 777 787 419

lenka.stiborova@clovekvtisni.cz

www.clovekvtisni.cz/ustecky-kraj
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NadaCE partNErství

Grantový program Sázíme budoucnost podpoří stromy 
Přes než 1,5 milionu korun roz-
dělí Nadace Partnerství mezi 
zájemce o podzimní výsadby 
stromů. Žadatelé z řad obcí, 
škol, spolků nebo církví mohou 
získat na jednotlivý projekt od 
10 do 60 tisíc korun. Grantový 
program Sázíme budoucnost 
nabízí pokrytí nákladů na vý-
sadbu, péči o stromy, odborný 
dohled nebo finance na nezbyt-
ný materiál, nářadí či dopravu. 
Podmínkou je, že stromy a keře 
vysadí místní dobrovolníci, kteří 
budou o novou zeleň pečovat 
následujících pět let. Výzva je 
otevřena do konce července, 
detaily nabízí web www.nada-
cepartnerstvi.cz/granty.
Letošní výzva Sázíme budouc-
nost je v kontextu posledních 
let rekordní. „Díky našim partne-
rům se výrazně podařilo navýšit 
objem grantů. Reagujeme na 
stále rostoucí zájem o výsadby 
a zvedáme maximální výši gran-
tu nebo příspěvek na následnou 
péči. Ten je nově až 300 korun 
za vysazený strom po 3 roky. 
Věříme, že masivnější podpora 
výsadby a ochrany stromů při-
spěje k adaptaci České republiky 
na změnu klimatu a podpoří za-
držování vody,“ shrnuje Barbora 
Chmelová z Nadace Partnerství.
Odborná komise se při hodno-
cení žádostí zaměřuje na míru 
zapojení veřejnosti do přípravy 
i výsadby samotné, vhodné dru-
hy dřevin, přínos projektu pro 
vsakování vody, zapojení dalších 
partnerů nebo osázení místa, 
které je veřejně přístupné. Ža-
datelé obdrží hodnocení svých 
žádostí na začátku září, se svými 
výsadbami budou moci začít od 
října do listopadu letošního roku. 

Jak na výsadbu stromů 

Ještě před výsadbou byste si 
měli ujasnit řadu věcí, například, 

k čemu má daný pozemek slou-
žit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, 
jaký bude strom v dospělosti  
i jaký bude mít vliv na své okolí. 

Každá dřevina má totiž specific-
ké nároky. Některé preferují vyš-
ší vlhkost, jiné jsou suchomilné, 
či světlomilné. To vše je při navr-
hování potřeba zohlednit.

Pokud se na pozemku pohybují 
děti, neměli byste zde vysazovat 
jedovaté druhy, konkrétně třeba 
tis. Zvýšenou pozornost výběru 
druhů by měli věnovat také aler-
gici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby 
jsou silné alergeny a na jaře by 
si zahrady moc neužili. Zamyslet 
byste se měli i nad tím, zda se 
výsadba do daného místa hodí z 
širšího kontextu. Například akát, 
který pochází ze Severní Ame-
riky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vy-
tlačuje původní druhy. Sázet do 
krajiny nepůvodní druhy je tedy 
nevhodné.
Při plánování výsadby musíte 
dbát také na to, aby byly dodrže-
ny všechny zákonné povinnosti. 
Občanský zákoník říká: „Nesta-
noví-li jiný právní předpis nebo 
neplyne-li z místních zvyklostí 
něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky pře-
sahující 3 metry jako přípustná 
vzdálenost od společné hranice 
pozemků 3 metry a pro ostatní 
stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplý-
vá, že váš pozemek musí být do-
statečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně si 
musíte zajistit souhlas vlastníků 
okolních pozemků.
Příprava výsadby ve větším 
měřítku vyžaduje peníze a čas. 
Ucelené informace o tom, co 
organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční 
zdroje, najdete na webu sazime-
budoucnost.cz. Tam si můžete 
stáhnout i podrobné manuály, 
jak stromy sázet a jak o ně po 
výsadbě pečovat. Na webu na-
jdete také informace o možnos-
tech finanční podpory výsadeb. 
Vysazené stromy je dobré evi-
dovat. K tomu slouží centrální 
registr stromů na webu Sázíme 
budoucnost. 

(red)

ODbOr SOciÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVOTNicTVÍ

Seniorská obálka pomáhá bez-
mála tři roky nejen seniorům v 
situacích ohrožení zdraví nebo 
života v jejich domácím pro-
středí. V případě potřeby po-
může složkám integrovaného 
záchranného systému urychlit 
záchranu života. Nyní jde do 
světa kapesní verze tiskopisu. 
Takzvanou Seniorskou obálku 
Mini může mít každý u sebe. 
Seniorská obálka je velkým pří-
nosem pro zdravotníky, kteří se 
rychle dostanou k aktuálním 
informacím o zdravotním sta-
vu pacienta, a to pochopitelně 

usnadní jejich zákrok na místě. 
Díky úspěchu domácí Seniorské 
obálky, kterou zájemci umís-
ťovali ve svých domovech na 
vnitřní stranu vchodových dveří 
či dveře lednice, se projekt Seni-
oři v krajích rozhodl udělat také 
menší, kapesní verzi obálky. Mini 
obálka se díky rozměrům nece-
lých 8 krát 10 centimetrů vejde 
do peněženky či kapsy. Senior, 
člověk se zdravotním postiže-
ním či omezením nebo řidič ji 
tak může mít neustále při sobě. 
U obou obálek nově přibyly ko-
lonky pro očkování, což je v sou-

časné době velmi užitečné. Se-
niorské obálky mohou zájemci 
získat buď na svém městském 
či obecním úřadě, u poskytova-
telů sociálních a zdravotnických 
služeb, v knihovnách, v senior-
ských klubech nebo si je mohou 
zdarma stáhnout na webových 
stránkách www.seniorivkrajich.
mpsv.cz v sekci Soubory ke sta-
žení . Tam najdou i pokyny k její-
mu vyplnění a užívání. U obálky 
mini se doporučuje tisk na tvrdší 
papír. Seniorské obálky jsou ur-
čené všem, kdo o ně mají zájem, 
bez ohledu na věk.                      (red)

Seniorskou obálku nově strčíte do kapsy 
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Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Sever

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

severní Čechy | 88.8 FM | R-SEVER | vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

INzErCE

kULTUrNÍ cENTrUm bÍLiNa

V uzavřené Fontáně se pracuje na modernizaci

Kulturní centrum Bílina revitali-
zuje vnitřní prostory Kulturního 
domu Fontána. Pracovníci cen-
tra využili doby, kdy je dům pro 
veřejnost nepřístupný a neko-

nají se v něm žádné akce, aby 
oživili a zmodernizovali interiér. 
Po znovuzprovoznění kulturního 
stánku si tak návštěvníci budou 
moci prohlédnout nové fotota-

pety a velkoformátově fotogra-
fie na zdech předsálí, posedět 
v nově vybaveném koutku i na 
nově čalouněných barových 
stoličkách. Stoly dostaly nové 

prostírání, okna příjemné šedé 
závěsy, jsou vyměněné dve-
ře a proměnou projde také bar  
a osvětlení. 

(pn)
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Rada města v právním postavení 
jediného společníka při výkonu 
působnosti valné hromady spo-
lečnosti Hornická nemocnice s 
poliklinikou, s. r. o. a jednatelka 
společnosti Hornické nemoc-
nice s poliklinikou vydaly spo-
lečné prohlášení, kterým ubez-
pečují všechny občany města, 
pacienty i zaměstnance HNsP, 
že společným cílem je soustře-
dit se na co nejlepší fungování a 
další rozvoj nemocnice nejen v 
této těžké covidové době. Úplné 
znění prohlášení je k dispozici 
na webu a Facebooku města.

Rada města schválila smlouvu 
o nájmu služebního bytu č. 2 ul. 
Břežánská 49/2, Bílina, pro no-
vého lékaře (stomatologa) Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejné zakázky malého rozsahu:
• na dodávky na akci „Vybavení 
zubní ordinace v objektu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, 

Bílina stomatologickou soupra-
vou“. Součástí dodávky pro no-
vou stomatologickou ambulanci 
bude stomatologická souprava 
jejích součástí bude např. křeslo 
s ovládacím panelem, ultrazvuk, 
rentgen s prodlouženým rame-
nem, sterilizátor atd. 
• na služby na akci „Ostraha ma-
jetku v areálech - Lázně Kysel-
ka, Koupaliště Kyselka, Minigolf 
a Letní kino na Kyselce v Bílině“.
Více informací k zakázkám bude 
uveřejněno na úřední desce.

Rada města rozhodla zveřej-
nit výzvu k podání nabídek na 
dodávky s názvem „Vybudová-
ní podzemních kontejnerů pro 
zlepšení systému třídění komu-
nálních odpadů ve městě Bílina“ 
jako nadlimitní veřejnou zakázku 
zadávanou v otevřeném řízení. 

Rada města schválila směrnici 
č. 3/2021 Pravidla pro zadává-
ní veřejných zakázek. Směrnice 
vznikla v souladu s novelou zá-
kona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a byla opro-

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

ENERGETIK/SPRÁVCE MAJETKU
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic
s platovým zařazením, odpovídajícímu nejvyššímu dosaženému vzdělání, následovně: v 9. plat. třídě - rozpětí tarifu od 19.730 Kč do 
28.920 Kč (středoškolské vzdělání s maturitou) nebo v 10. plat. třídě - rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč (vyšší oborné vzdělání) nebo  
v 11. plat. třídě – rozpětí tarifu od 22.980 Kč do 33.790 Kč (vysokoškolské vzdělání) dle NV č. 341/2017 Sb., plus poskytnutí osobního 
příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné, možnost čerpání zdra-
votního volna v délce až 3 dny v kalendářním roce, pružná pracovní doba)

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

K přihlášce nutno doložit: profesní životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely této veřejné výzvy ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů.

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  23.4.2021
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – Energetik/správce majetku“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu 
Městského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, tel. 602 290 911, 417 810 86                                                                                                                                             

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

TECHNIK INVESTIC I
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí a investic
s platovým zařazením v 10. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč, plus poskytnutí osobního příplatku 
po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné)   

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

K přihlášce nutno doložit profesní životopis, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely této veřejné výzvy ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů.

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  23.4.2021
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – Technik investic I“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 
úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, tel. 602 290 911, 417 810 860                                                                                                                                       

ti původní směrnici doplněna 
zásadou zadavatele dodržet 
principy sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně od-
povědného zadávání a inovací.
Rada města souhlasí s postu-
pem odboru nemovitostí a in-
vestic umístit nové veřejné 
osvětlení v prostoru garáží pod 
sportovní halou ve Studentské 
ulici v Bílině.

Rada města schválila smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace:
• Svazu tělesně postižených  
v České republice, z. s., místní 
organizaci Bílina, ve výši 28.900 
Kč na jednodenní poznávací 
výlety pro zdravotně a tělesně 
postižené občany města Bíliny v 
roce 2021. 
• Zoologické zahradě Ústí nad 
Labem ve výši 20.000 Kč na 
chov zvířete tučňák brýlový, tj. 
na ochranu zvířat a jejich zdraví.
• Spolku BABYBOX - Ludvík 
Hess a Jakub Hess pomáhají 
odloženým dětem, z. s., ve výši 
10.000 Kč na výměnu již zasta-
ralého typu babyboxu z roku 

2009, který je umístěn v ne-
mocnici v Teplicích.

Rada města schválila podání 
přihlášky do Asociace turistic-
kých informačních center ČR, 
jež zajišťuje vzdělávání pro pra-
covníky turistických informač-
ních center v jednotlivých kra-
jích ČR, spolupracuje s orgány 
státní a místní správy za účelem 
rozvoje cestovního ruchu a slu-
žeb obyvatelstvu v dané oblasti 
a zastřešuje řešení koncepce 
rozvoje cestovního ruchu v jed-
notlivých obcích, městech a re-
gionech. 

Rada města schválila zveřejně-
ní záměru pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání o celkové 
výměře 56,62 m2 ve II. nadzem-
ním podlaží objektu na adrese 
Mírové náměstí 46, Bílina, pro 
účel využití jako kancelářské 
prostory s tím, že nájemce na 
své náklady zajistí potřebné re-
vize, přívod elektrické energie  
a další potřebná povolení.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 16. března 2021

Více na www.bilina.cz.
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RŮZNÉ

Dne 20. dubna 2021 uplynou 3 roky, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička

Libuška Hollomotzová narozena 27.  7.  1935.

S láskou stále vzpomínáme. Dcera Líba s rodinou, syn Míra s partnerkou  
a pravnoučátka Eli a Kubík.

Dne 5. dubna 2021 vzpomeneme prvního výročí úmrtí mého manžela

Jozefa Hulína
Vzpomíná manželka Helena, syn Josef, dcera Jitka, vnoučata, bratři a sestry. 
Nikdy nezapomene.

Dne 17. března 2021 uplynul rok, co nás náhle opustil manžel, tatínek  
a dědeček

Jaromír Tarant
Stále vzpomínají manželka Marie, dcera Dana a syn Martin s rodinami,  
maminka Růžena a bratr Ludva s rodinou.

Tak jak ti v očích zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. 

Odešla jsi tiše s bolestí v srdci, jak si osud přál, ale v našich srdcích žiješ, Růženko, dál. 

Dne 2. března uplynulo 10 let, co nás navždy opustila

Růžena Voitová
Vzpomínají sestry Věra a Miluška s rodinami.

bLahOPřÁNÍ

vzpoMíNKa

V Dětském domově v Tuchlově společně poprvé oslavili narozeniny 

Patricie
Na přípravě občerstvení se podíleli všichni s radostí. Oslava proběhla v pří-
jemné atmosféře s pohodovou konverzací. Na závěr jsme si zatančili a naro-
zeninovou oslavu si moc užili. Přejeme mnoho zdraví, štěstí a lásky do dalších 
let.                                                                                                                        Irena Černotová

PODĚkOVÁNÍ OZNÁmENÍ

Velmi děkuji všem, kteří po-
mohli 10. března 2021 při ne-
nadálé zdravotní indispozici 
mému manželovi, který omdlel 
při nákupu v bílinském Albertu. 
Děkuji tímto všem neznámým, 
kteří byli moc ochotní a zacho-
vali se naprosto skvěle nejen k 
mému manželovi, ale i ke mně. 
Posílám jim vřelé díky za pomoc 
a ochotu. 

Růžena Drnková

Učitelé a další zaměstnanci Ho-
telové školy, Obchodní akade-
mie a Střední průmyslové školy 
Teplice děkují za skvělý přístup 
a zcela unikátní organizaci oč-
kování v Hornické nemocnici 
s poliklinikou v Bílině. Všichni 
zúčastnění jsme byli svědkem 
velmi příjemné atmosféry, sym-
patického zájmu ze stran zdra-
votníků i dobrovolníků, kterým 
nechyběl úsměv na tváři.
S radostí jsem předala malou 
sladkou odměnu, kterou pro 
zdravotníky na další pracov-
ní víkend upekly s láskou naše 
cukrářky. Tímto děkujeme ce-
lému očkovacímu týmu v čele s 
jednatelkou p. Andreou Abigail 
Novákovou ze jejich čas a milý 
přístup i v průběhu víkendů. 
Organizaci očkování by mohli 
vyučovat v mnohem větších ne-
mocnicích.

Jana Vachoušková
Hotelová škola, Obchod-

ní akademie a Střední prů-
myslová škola Teplice

K 20. dubnu ukončuje Restaurace Johny v Teplické ulici v Bílině svůj 
provoz. Provozovatel děkuje všem stálým hostům za věrnost.
Provozovatel zároveň oznamuje, že se od května chystá s ohledem 
na vládní opatření zahájit provoz Minigolfu Bílina, kam si lidé mohou 
nejen přijít zahrát minigolf, ale i posedět u občerstvení v krásné pří-
rodě parku Kyselka.

Velmi děkuji celému kolekti-
vu očkovacího centra Bílina za 
skvělý přístup, ochotu a perfekt-
ní organizaci práce při očkování 
seniorů. Byla jsem s celým prů-
během očkování velmi spokoje-
ná. Všem moc děkuji. 

Věra Jirková

Chtěli bychom poděkovat ve-
doucím pracovnicím z Pečo-
vatelské služby, zvláště Evě 
Grégrové, že se vzorně starají o 
seniory z klubů důchodců. Klub 
je nyní mimo provoz, ale i tak se 
o nás starají. Zajišťují nám rezer-
vace na očkování a připomínají 
ještě SMS zprávou čas. 
Dále bychom chtěli moc podě-
kovat vedení polikliniky Andree 
Novákové za to, že pro bílinské 
občany dělá v této době věci i 
nad rámec své práce. 
V neposlední řadě dík i všem 
sestřičkám. Očkování je velmi 
důležité, abychom mohli žít v 
klidu. Přístup všech kolem oč-
kování je příkladný. Všichni jsou 
přívětiví a vstřícní. 
Díky za vše. 

Korfová J., Vörösová M., 
Šottová J., Štorková Z.

Touto cestou bych chtěl podě-
kovat p. Rybníčkovi za nalezení 
a předání ztracené peněženky. 
Svou poctivostí mi ušetřil nema-
lé starosti. Ještě jednou velice 
děkuji.                                          AL

PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkém OkOLÍ, ZNOVUOžÍVajÍcÍ i miZEjÍcÍ

Přeji vám všem, kdo se mnou 
chodíte pozorovat přírodu, krás-
né jarní dny. Pravda,je duben, tak 
počasí je takové rozmarné, ale 
přece nebudeme zavření doma.
Tak jdeme, a protože máme 
různá omezení kvůli pandemii, 
budeme se držet v blízkosti Bí-
liny. Vycházka na Kyselku nás 
nezklame, podíváme se opět až 
k vyhlídce k Bořni. Tam jsme po-
sledně smutně obhlíželi suché 
stromy, teď je doba, kdy některé 
z nich budou zářit svěží zelení a 
pod nimi rozkvete barevný ko-
berec jarních květinek. Nad hla-
vami najednou uslyšíme klepání, 
ťukání a k zemi kolem nás padají 
kousky kůry a třísky z koruny ně-
kterých stromů. To je v plné péči 
o nemocné stromy jejich přírodní 

doktor - strakapoud velký (Den-
drocopos major). Na chvíli se za-
stavte a potichounku pátrejte po 
původci klepání. Během chvil-
ky zahlédnete ptáčka velikosti 
kosa. Díváte se na krásně čer-
nobíle zbarveného strakapou-
da velkého  s červeně zbarvený 
temenem hlavičky a červeným 
bříškem,jak šplhá po kmeni stro-
mu a silným zobákem doslova 
tesá do kmene, aby na napade-
ném stromu našel svojí potra-
vu, hlavně larvy hmyzu, červy a 
různý hmyz zalezlý v kůře a pod 
kůrou. Naklovaná kůra se zacelí, 
ale hmyz už stromu neškodí.
Strakapoud velký je z čeledi dat-
lovitých a řádu šplhavců. Je tu s 
námi celý rok, nikam neodlétá za 
teplem. Na zimu si dělá zásobu 
šišek, ponejvíce smrkových, kte-
ré šikovně vklíní do kůry nebo 
mezery v kmeni stromu, aby v 
období zimy, kdy nenajde hmyz, 
měl zásobu potravy. Zpod šupin 
šišky vyzobe semínka a zby-
tek odhodí na zem.Taková stra-
kapoudí spižírna opravdu stojí 
za podívání. Šišky nacpané do 

skulin stromů kam se jen podí-
váte. Pokud jste někdy viděli tak 
uskladněné šišky, už víte kdo je 
má na svědomí.
Na jaře si strakapoud vytesá du-
tinu na hnízdění a samička snáší 
4 až 7 vajíček, která většinou vy-
sedí samec. Mláďata rodiče krmí 
hmyzem, olejnatými semeny a 
občas, potvůrky, vyberou i ho-
látka z hnízdeček malých pěvců. 
Hnízdo opouští zhruba po sedmi 
týdnech a rozletí se po lesích, ne-
houfuje se, je to takový samotář.
To příbuzná strakapouda - žluna 
zelená (Picus viridis) vašemu po-
hledu snáze unikne. Je zbarvená 
zvrchu olivově zeleně, spodní 
část tělíčka je šedě zelená a sa-
mozřejmě že hlavičku zdobí čer-
vená čepička. Na rozdíl od svého 
příbuzného strakapouda vyhle-
dává hlavně remízky, sady, par-
ky, kde ji při troše štěstí zahléd-
neme. Je plachá a upozorní na 
sebe hlavně veselým hlasitým 
voláním. Různý hmyz a jeho larvy 
hledá v kůře stromů také, ale ne-
klove do kůry tak často jako stra-
kapoud. Potravu hledá hlavně na 

zemi, kde sesbírá spoustu hmy-
zu, různé drobné plody, semena 
a hlavně vyhledává mraveniště. 
Na mravence má uzpůsobený 
jazýček, dlouhý s obrácenými 
háčky a hmatovými tělísky, kte-
rými mravence šikovně vytáhne 
z úkrytu. Teď mně někteří z vás 
třeba vyčiní, že mravenci jsou 
užiteční, ale to si necháme na 
některou další vycházku, ano?
Zůstaneme u žluny. Stejně jako 
strakapoud je z čeledi datlovi-
tých a řádu šplhavců. Hnízdní 
dutinu si žluna vyklove v kmeni 
stromu nebo zahnízdí v původ-
ní dutině, kde již dříve bydlela. 
Samička snáší 6 až 8 vajíček, 
na kterých se rodiče střídají po 
dobu asi 17 dní. Mláďata krmená 
rodiči hmyzem a různými semín-
ky přibližně po třech týdnech 
vylétají z hnízda a zhruba měsíc 
žijí pohromadě s rodiči. Protože i 
žluny jsou samotáři, odletí každé 
mládě jinam, ale věřte, hlavně na 
jaře je můžete zahlédnout a po-
těšit se jejich krásou.

Jitka Brejníková
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V Domě dětí a mládeže v Bílině 
si převzali ocenění vítězové sou-
těže o nejvíce vyfouknutých va-
jec. V kategorii organizací zvítě-
zila Základní škola Za Chlumem, 
která nasbírala 687 vejdumků. 
Mezi jednotlivci zvítězila Vero-
nika Jelínková s dcerou Eliškou. 
Do Domečku přinesly neuvěři-
telných 780 vyfouklých vajíček. 
„Pomáhaly nám i babičky a do 

dalšího ročníku už jsme zapoji-
li i tetu. Jsme moc rádi, že dům 
dětí připravuje takové soutěže i 
jiné činnosti i v době, kdy ho děti 
nemohou navštěvovat,“ uvedla 
maminka. 
Celkem se v Domečku sešlo  
4 273 vejdumků, ze kterých 
vznikl uprostřed zahrady dlouhý 
had. Vystavené byly i nejrůznější 
výrobky ze skořápek a plat od 

vajec. „Moc děkuji, že se k akci 
připojily nejen školy, školky a 
dětský domov, ale i veřejnost, 
a všichni tak pomohli vytvořit 
takto dlouhého velikonočního 
hada,“ doplnila místostarostka 
Marcela Dvořáková. 
Počet vejdumků z roku 2001 se 
nepodařilo překonat. „Samo-
zřejmě bylo o mnoho těžší ve-
jdumky sbírat, když je dům dětí 

už tak dlouho prázdný. Přesto 
jsme za letošní počet 4 273 kusů 
moc rádi. Před deseti lety jich 
bylo 10 400. Pokus o překonání 
nejen tohoto počtu, ale i české-
ho rekordu budeme opakovat 
příští rok, takže už lidé mohou 
vyfouklá vajíčka klidně začít sbí-
rat,“ dodala ředitelka DDM Bílina 
Krista Sýkorová. 

(pn)

Z tisíců vejdumků vznikl v domě dětí dlouhý had
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