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Vážení čtenáři, 

opět vám přinášíme 
informace z dění ve 
městě. V květnovém 
vydání se dozvíte, jaké 
investiční akce již pro-
bíhají nebo v nejbliž-
ších dnech začnou,  
i jaké se podařilo do-
končit díky dotacím. 

Podívejte se také, kde a kdy bude probíhat 
čištění ulic, abyste stihli přeparkovat auto. 
Začaly se také realizovat návrhy, které lidé 
podali v rámci participativního rozpočtu 
Tvoříme Bílinu. Vítězný návrh, který měl za 
cíl výsadbu nové zeleně na různých místech 
ve městě, je již hotový. Nyní se připravují hry 
na chodník a discgolfové hřiště.
Přinášíme také horší zprávy - o výskytu ptačí 
chřipky na Bílinsku a o řádění kůrovce i na 
soukromých zahradách. Majitelé drůbežích 
chovů i napadených stromů mají své povin-
nosti, seznamte se s nimi, abyste pomohli 
eliminovat šíření jak nemoci, tak i škůdce.
Dům dětí a mládeže informuje o konání let-
ních táborů - jak pobytových, tak příměst-
ských. Rodiče už mohou z pestré nabídky 
vybírat a přihlašovat své děti. 
Město Bílina kvůli pandemii zrušilo konání 
letošního Májového jarmarku. Chystá však 
jiné, menší akce, které budou v rámci epide-
miologických opatření bezpečnější. V době 
uzávěrky květnového vydání o těchto ak-
cích ještě nebylo rozhodnuto, sledujte však 
webové stránky www.bilina.cz, facebooko-
vý profil města i výlepové plochy, kde budou 
aktuální informace zveřejněné. 
Přeji vám příjemné čtení. 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Letošní investiční akce města 
jsou v plném proudu
Zjara se v Bílině začaly realizovat 
investiční akce, které byly 
plánované v letošním rozpočtu. 
Některé jsou již hotové, další 
budou dokončené v následujících 
týdnech či měsících. 

Michal Brožek postoupil 
do ústředního kola olympiády
Pro letošní školní rok vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR konání
cizojazyčných soutěží pouze 
distančním způsobem.

Výstava dětských prací byla 
na plotě
Na plotech mateřských škol 
Čapkova a Za Chlumem vyvěsily 
učitelky obrázky dětí, které
kvůli pandemii nemohly 
navštěvovat školku.

Obavy z povinného testování 
dětí v mateřince rychle opadly
Dlouho očekávaný den 
znovuotevření mateřských 
škol byl provázen obavami a 
nervozitou, jak se vše zvládne.

Podpořit zvířata i činnost 
útulku mohou lidé zakoupením 
designových výrobků
Uzavření prostor pro veřejnost 
a nemožnost pořádat akce a ani 
se jich zúčastňovat se výrazně 
dotklo i útulek AniDef v Žimu.

Děti k předškolnímu vzdělávání 
mohou rodiče hlásit i po termínu 
zápisů
Děti můžete zapsat do mateřských 
škol i po již vyhlášeném termínu 
zápisu a škola jej přijme, pokud 
bude mít volnou kapacitu.

Ve městě rostou desítky nových 
stromů díky návrhu 
v participativním rozpočtu
V Bílině byl realizován historicky 
první návrh v rámci participativního 
rozpočtu Tvoříme Bílinu.

Pozor na ptačí chřipku, chraňte 
své chovy drůbeže
V katastrálním území Razice na 
Bílinsku byl zaznamenán výskyt 
ptačí chřipky.

Černá skládka za garážemi 
Za Chlumem zmizela
Je to sotva měsíc, co se desítky 
dobrovolníků v rámci akce Ukliďme 
Česko pokoušely z města Bílina 
udělat hezčí místo pro život.

U Pohádkového lesa parkujte 
správně
Městská policie opět upozorňuje 
na parkování aut při návštěvě 
Pohádkového lesa, a to jak řidiče 
z okolních měst, tak i místní 
obyvatele, kteří na místo dojíždějí 
autem.

Pečovatelská služba zkvalitňuje 
služby a reaguje na poptávku 
po poradně
Pečovatelská služba Bílina zvyšuje 
kvalitu poskytované péče. Nově 
rozšířila klientům i jejich
rodinám platební možnosti za 
služby.

Jiří Konárek: V kroužku 
automodelářů se děti naučí 
mnohem více, než jen závodit 
s autem
Automobiloví modeláři se v Bílině 
scházejí od roku 1992, kroužek 
tehdy zakládal Jiří Konárek, který je 
jedním z vedoucích dodnes.

Publikace připomíná výročí 
radnice
V letošním roce uplyne již 110 let 
od otevření městské radnice. Město 
Bílina k tomuto významnému výročí 
vydalo publikaci.

Projděte si Bílinu s Tripperem
S turistickou sezonou přichází také 
turistický průvodce Tripper, který 
stále více získává na oblibě.
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zdravotNICtví

rOZhOVOr

kULTUra

pEjsEK K adopCI

LUCKY 

Asi devítiletý 
kříženec ně-
meckého ov-
čáka do útulku 
přišel v zane-
dbaném stavu, 
vážil 50 kilo-
gramů a přitom 
byl podvyžive-
ný. Měl oteklou 
z a h n i s a n o u 
přední packu, 
k tomu slabé 

zadní nohy. Je hodný, k lidem bezproblémo-
vý a přátelský, má velkou sílu. Při dobré péči 
z něj bude krásný majestátný pes. Hledáme 
pro něj akutně domov bez schodů, ideálně 
v domě, aby mohl vycházet na zahradu, ale 
zvládl by i byt, je stoprocentně čistotný. Je to 
opravdu pořádný kus psa. Má rád lidi a je to 
velký mazlící chlupáč. Není moc zvyklý cho-
dit na vodítku.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601



5 /  XXXI /  14.  k vět na BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 3
ZPRAVODAJSTVÍ

MÁjOVý jarMark

V POLOViNĚ kVĚTNa ZaČNE ČišTĚNÍ kOMUNikacÍ

Tradiční Májový jarmark a s ním 
spojený bohatý kulturní a zá-
bavní program si letos lidé v 
Bílině bohužel stejně jako v loň-
ském roce neužili. Město spolu 
s Kulturním centrem Bílina mu-
selo akci zrušit vzhledem k po-
kračující pandemii koronaviru 
Covid-19 a aktuálně a výhledo-
vě platným opatřením. “Příprava 
takto velké městské akce vy-
žaduje důkladné plánování, na-
smlouvání účinkujících, prodej-
ců a podobně. Vyčkávali jsme, 
jak se bude vyvíjet epidemio-
logická situace a s ní spojená 
vládní opatření, a bohužel jsou 
takto velké akce stále zakáza-
né a termín jejich povolení není 
znám. Proto jsme museli všech-
ny dosavadní přípravy přerušit 

novaný program a jeho hlavní 
hvězdy skupinu Olympic, Pet-
ra Bende a Olgu Lounovou se 
tedy lidé mohou těšit v sobotu  
7. května 2022,” doplnila vedou-
cí Kulturního centra Bílina Marti-
na Geletka Tuháčková.
O dalších městských akcí, na-
příklad o konání Bílinských slav-
ností - Dne horníků, se bude 
teprve rozhodovat a veřejnost 
bude s předstihem informova-
ná. Město však chystá během 
letního období i nové kulturní 
akce a koncerty, aby tak obo-
hatilo možnosti kulturního vyžití  
v období, kdy je pandemické 
riziko spojené s Covid-19 vzhle-
dem ke klimatickým poměrům 
přeci jen nejmenší. 

(pn)

Městské technické služby Bílina začnou od poloviny května čistit komunikace a parkovací plochy. Žádají všechny řidiče, aby respektovali 
značení a umožnili tak bezproblémový úklid města. Do jednotlivých ulic bude vždy s týdenním předstihem umístěno značení.
Harmonogram strojního blokového čištění pro rok 2021:

12. května 2021: parkoviště Litoměřická při č. p. 861 – 866, Sídliště Za Chlumem – parkoviště mezi bl. 10 a 11 parkoviště před KD Fontána
13. května 2021: Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 včetně horní části a parkoviště u bl. č. 9
14. května 2021: Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 6 a 7, parkoviště u bl. 8 parkoviště před č. p. 730 – 732
19. května 2021: Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště za bl. 1, parkoviště v ul. Litoměřická (nové)
20. května 2021: SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická po hasičskou stanici, Panelové sídliště - Antonína Sovy, parko-
viště při ul. Teplická naproti u č. p. 602 a č. p. 603
21. května 2021: SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou č. p. 683 – 688, vnitřní parkoviště za bl. 8, Panelové sídliště –  
M. Švabinského
26. května 2021: Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, Teplická ulice
27. května 2021: Pražské předměstí – ulice Aléská (od Alšovy po Bezejmennou), Kmochova, ulice Alšova (PP1), Jiráskova, Síbová, Tylova
28. května 2021: Pražské předměstí – Aléská, Fügnerova parkoviště u č. p. 254, 255, 256

a jarmark pro letošní rok zrušit. 
Moc nás to mrzí,” vysvětlila mís-
tostarostka Marcela Dvořáková.
Májový jarmark je jednou z nej-

větších akcí města, ta se skládá 
ze tří hudebních a tří dětských 
scén, které jsou doplněny stán-
kovým prodejem. “Na naplá-

Májový jarmark posunula pandemie na příští rok

ODbOr škOLSTVÍ, kULTUry a SPOrTU

Do 16. května 2021 probíha-
jí zápisy do bílinských mateř-
ských škol a jeslí pro školní rok 
2021/2022. Vzhledem k mimo-
řádným opatřením jsou v letoš-
ním roce opět bez přítomnosti 
dětí. Pro děti v předškolním věku 
je povinná předškolní docházka. 
Ve školním roce 2021/2022 se 
tedy týká dětí, které se narodily 
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. 
Nepřihlášení dítěte k povinné-
mu předškolnímu vzdělávání je 
považováno za přestupek.
Děti můžete zapsat do mateř-
ských škol i po již vyhlášeném 
termínu zápisu a škola jej přijme, 
pokud bude mít volnou kapaci-
tu.
Formuláře žádosti o přijetí včet-
ně povinných příloh jsou k dis-
pozici on-line na webu školek 
a na webu města, v papírové 

formě je možné je vyzvednout 
přímo v jednotlivých školkách.
Vyplněný formulář žádosti spo-
lu s čestným prohlášením, kopií 
rodného listu a informovaným 
souhlasem je možné doručit na 
jednotlivé mateřské školy da-
tovou schránkou, e-mailem s 
uznávaným elektronickým pod-
pisem (nelze prostý email), poš-
tou nebo osobním předáním v 
budovách jednotlivých mateř-
ských škol a jeslí.
O přijetí dítěte budou zákonní 
zástupci informováni na webo-
vých stránkách a úředních 
deskách jednotlivých mateř-
ských škol pod číslem jedna-
cím. Vedení školek žádá, aby 
zástupci v této mimořádné situ-
aci přihlásili své dítě jen na jed-
nu mateřskou školu.

Iveta Richterová

Děti k předškolnímu vzdělávání mohou rodiče hlásit 
i po termínu zápisů, záleží na kapacitě školek

Kontakty:

MŠ M. Švabinského 664
ředitelství 
tel.: 417 821 067 
web: www.msbilina.cz

MŠ Antonína Sovy 668
odloučené pracoviště 
tel.: 417 534 436
web: www.msbilina.cz

MŠ Čapkova 869
ředitelství 
tel.: 417 823 580 
web: www.mscapkovabilina.cz

MŠ Za Chlumem 818
odloučené pracoviště 
tel.: 417 823 681
web: www.mscapkovabilina.cz

MŠ Síbova 332
ředitelství 
tel.: 417 823 860
web: www.ms-bilina.cz

MŠ Žižkovo údolí 275
odloučené pracoviště 
tel.: 417 823 883 
web: www.ms-bilina.cz

MŠ Aléská 264
kancelář ředitelky
tel.: 417 829 128
web: www.ms-bilina.cz
Jesle Žižkovo údolí 
tel.: 417 823 883
web: www.ms-bilina.cz
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KRIMI

POLiciE Čr

MĚSTSkÁ POLiciE bÍLiNa

Vězení hrozí zlodějům za krádež trakčního vedení, 
nářadí, peněženky ale i hrušky s oplatkou

U Pohádkového 
lesa parkujte správně

Krádeže jsou velmi častým nekalým jedná-
ním různých pobertů v Bílině i okolí. V uply-
nulých dnech se policisté zabývali hned ně-
kolika případy. 
Z přečinů krádeže a porušování domovní 
svobody je podezřelý neznámý zloděj, který 
se v Bílině vloupal do suterénu panelového 
domu. Ze čtyř kójí, kam násilím vnikl, odci-
zil nářadí a další věci, jejichž hodnota byla 
předběžně vyčíslena na necelých čtyřicet 
tisíc korun. Pokud se podaří zloděje dopad-
nout, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.
Další povedený lapka se zaměřil na trakční 
vedení. To zmizelo ze sloupů na železniční 
trati mezi Bílinou a Oldřichovem. Neznámý 
pachatel v sedmimetrové výšce nad zemí  
přerušil zesilovací lano a následně ho asi sto 

Městská policie opět upozorňuje na parkování aut při návštěvě Po-
hádkového lesa, a to jak řidiče z okolních měst, tak i místní obyva-
tele, kteří na místo dojíždějí autem. Parkování je možné vždy jen na 
oficiálně vyznačených parkovacích místech nebo na vyznačené 
ploše. Strážníci budou po celou sezónu nárazově okolí Pohádkové-
ho lesa kontrolovat a za nesprávné parkování mohou udělit pokutu. 
Objevují se i případy, kdy návštěvníci odstaví své auto před vjezd do 
tamních garáží, v takovém případě mohou hlídky rozhodnout i o od-
tažení auta. Pro návštěvníky Pohádkového lesa je primárně určena 
parkovací plocha v ulici Čs. armády proti školnímu hřišti. Toto místo 
je navíc monitorované kamerou.                                                          (pn)

metrů odcizil. Policisté případ prověřují jako 
přečin krádeže, zloději hrozí v případě dopa-
dení až dva roky za mřížemi.
Policisté také pátrají po neznámém pacha-
teli, který se v Bílině vloupal do zaparkova-
ného auta. Po rozbití okénka vnikl vozidla a 
odcizil pánskou tašku s peněženkou, oble-
čení a další věci v celkové hodnotě přes de-
vět tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin krádeže, za který 
hrozí pachateli v případě dopadení až dvou-
leté vězení.
V rukou zloděje skončil i elektrocentrála.  
Tu kdosi zcizil v katastru obce Světec. Podle 
zástupců poškozené firmy je škoda přes pa-
desát tisíc korun, pokud se podaří ustanovit 
totožnost zloděje, hrozí mu za přečin kráde-

že až dvouleté vězení. Nejméně čtyři kráde-
že zboží v bílinském supermarketu má na 
svědomí jednadvacetiletý muž. Je podezře-
lý, že v uplynulých dnech odcizil tabákové 
výrobky a vystavené nářadí, celkem ukradl 
zboží v hodnotě přes dvaadvacet tisíc korun. 
Policisté ho obvinili z trestného činu krádeže, 
trestně stíhán je na svobodě.
Poslední případ krádeže je až kuriózní.  
Z krádeže je podezřelá jednadvacetiletá 
žena, která v bílinském supermarketu sněd-
la oplatku a odcizila jednu hrušku. I když 
způsobila jen nepatrnou škodu, vzhledem 
k tomu, že je v podmínce, bylo její jednání 
kvalifikováno jako trestný čin, ze kterého 
byla v uplynulých dnech obviněna. 

(red)
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saNaCE sEsuvu

TVOřÍME bÍLiNU

V polovině dubna byly zahájeny práce na 
odstranění vad, které město reklamovalo v 
rámci díla sanace sesuvu v ulici Pražská – 
Masarykova výšina. Gabionová stěna byla 
postavena v roce 2017 společností AZ Sa-
nace, po dokončení stavby se však objevily 
vady, například boulení předních stěn košů 
nad povolenou mez, popraskaná síťovina 
čelní stěny nebo vypadávání drobných ka-
menů z čela gabionů.
Po vleklých jednáních se právnímu zástupci 
města podařilo vady na předmětném díle 

V Bílině byl realizován historicky první návrh 
v rámci participativního rozpočtu Tvoříme 
Bílinu. Návrh Jaroslava Vršky na výsadbu 
okrasných dřevin za 56 tisíc korun získal v 
hlasování veřejnosti nejvyšší počet hlasů. 

Výsadba dřevin byla realizována v těchto 
lokalitách:
- park za Lidlem - 1x ambroň
- SUNN - u pěší lávky 3x šeřík a 1x myroba-
lán na kmínku 
- SUNN - u bytového domu 699-702 5x tře-
šeň pilovitá a 2x myrobalán na kmínku 
- Jenišovská ulice - 2x jabloň okrasná, 1x je-
řáb ptačí sladkoplodý, 3x komule davidova
- sídliště Za Chlumem - Litoměřická ulice - 
3x Třešeň pilovitá 
- sídliště Za Chlumem - Čapkova ul. - 3x ko-
mule davidova 
- sídliště Za Chlumem - u Tesca - 1x hloh 
kmínek, 3x myrobalán na kmínku
- sídliště Za Chlumem - za KD Fontána - 3x 
hloh kmínek, 1x platan javorolistý, 2x jabloň 

V Bílině jsou v provozu 
dvě odběrová místa 

na Covid-19
V dubnu bylo v Bílině otevřeno nové odběrové místo na COVID-19, které se nachází na konci 

areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v samostatném objektu bývalé autodopravy. 
Ve spolupráci s laboratoří OKB Lab, a. s., se zde provádí antigenní i PCR tes-

ty. Antigenní testy jsou zcela zdarma pro všechny, kteří mají platné zdravotní pojiště-
ní v ČR. Na PCR test se mohou lidé dostavit se žádankou nebo jako samoplátce. 

Další odběrové místo se nachází na parkovišti mezi obchodním domem Albert a hlavním nádražím.    (red)

okrasná, 1x liliodendron, 3x třešeň ptačí pl-
nokvětá. 

Ke všem nově zasazeným stromkům byly in-
stalovány zavlažovací vaky. Voda z vaků uni-
ká postupně, nahrazuje tak ono pomalé za-
lévání. Je to vytrvalé zavlažování přes půdu. 
Již v roce 2020 byly městem Bílina umístěny 
vaky ke stromům v ulici Jenišovská a velmi 
se osvědčily.
Následovat bude realizace návrhu Ing. Lucie 
Ječmenové na hry na chodník, který získal  
v hlasování druhý nejvyšší počet hlasů. Pod-
mínkou pro realizaci je změna lokality, neboť 
na chodníku podél řeky Bíliny u dětského  
a workoutového hřiště, který byl předklada-
telkou pro realizaci navržen, by musela být 
přerušena nebo zrušena společná stezka 
pro chodce a cyklisty. Realizovat se bude  
v dohledné době i discgolfové hřiště. 

(red)

uplatnit. Město uzavřelo se zhotovitelskou 
firmou dohodu o úhradě nákladů, na zákla-
dě které se zhotovitel zavázal uhradit nejen 
náklady na odstranění uplatněných vad,  
ale i výdaje vynaložené městem v souvis-
losti s touto sanací, například za zpracování 
znaleckého posudku, za zajištění monitorin-
gu pohybu gabionové zdi nebo za zajištění 
přítomnosti technického dozoru stavebníka.
Práce by měly být zhotovitelem dokončeny 
v první polovině června. 

(red)

V Pražské ulici se opravuje gabionová stěna

Ve městě rostou desítky nových stromů díky návrhu  
v participativním rozpočtu, další akce budou následovat



6 5 /  XXXI /  14.  k vět naBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

ZDRAVOTNICTVÍ

PEČOVaTELSkÁ SLUžba bÍLiNa

ODbOr SOciÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVOTNicTVÍ

kLiNika EUc

Pečovatelská služba zkvalitňuje služby a reaguje 
na poptávku po poradně pro pečující osoby

Oporou pro odsouzené po výkonu trestu i pro děti  
z ústavů je sociální kurátorka, pomáhá a radí potřebným

Centrum sportovní medicíny poskytuje kontrolní  
vyšetření po onemocnění covid-19

Pečovatelská služba Bílina zvy-
šuje kvalitu poskytované péče. 
Nově rozšířila klientům i jejich 
rodinám platební možnosti 
za služby, připravila semináře  
pro pečující osoby a chystá se 
zřídit nový druh poradny. Za 
úklid, donášku jídla či nákupů, 
pomoc při hygieně a další služby 
mohou nově klienti nebo rodinní 
příslušníci platit bezhotovostně. 

“Buď mohou využít převodu z 
bankovního účtu nebo přes ter-
minál přímo v Domě se soustře-
děnou pečovatelskou službou 
uhradit částku platební kartou,” 
popsala vedoucí Pečovatelské 
služby Bílina Markéta Kalivodo-

Lidé ve vazbě či výkonu trestu 
a po něm, mladiství opouštějící 
výchovné zařízení nebo dětský 
domov mohou využívat služeb 
sociálního kurátora. Tuto funkci 
zastává v Bílině kurátorka pro 
dospělé Soňa Strýčková z od-
boru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Cílem její práce je pomoc 
se začleněním zmiňovaných 
skupin obyvatel do společnosti 
a pomoc se všemi překážkami, 
se kterými se lidé opouštějící 
ústavní či nápravné zařízení se-
tkávají. 
S klienty se sociální kurátorka 
setká nejprve takzvaně na pa-
píře v době. “Z příslušné vězni-
ce mi přijde poštou takzvaná 
hlášenka, o tom, že tam daný 
člověk nastoupil. Já ho zaeviduji 
a kontaktuji s nabídkou možné 

Zhoršení srdeční činnosti nebo 
problémy s dýcháním po pro-
dělání koronaviru mohou mít u 
sportovců nepříznivé dopady 
na trénink i kondici. Centrum 
sportovní medicíny v rámci klini-
ky EUC v Ústí nad Labem proto 
nabízí závodním i rekreačním 
sportovcům vyšetření Postcovid. 

vá. Další novinky jsou zaměře-
né především na osoby, které 
pečují o své blízké v domácím 
prostředí. Ty se mohou zapojit 
do projektu Nejste na to sami, 
který se začne realizovat hned 
po rozvolnění protipandemic-
kých omezení. V projektu je při-
praveno několik setkání pěti až 
deseti osob s odborníkem, kte-
rý přítomným předá informace 
například k nárokům na sociální 
dávky či k získání kompenzač-
ních pomůcek, zaměří se také 
na změny v úhradách pojišťo-
ven nebo v aktuálních zákonech 
a podobně. Lidé se ho budou 
moci na cokoli zeptat nebo na-

spolupráce. O tu ale může po-
žádat i on sám, nebo prostřed-
nictvím sociálního pracovníka 
věznice. V době jeho pobytu v 
zařízení mu mohu pomoci řešit 
například dluhy, administrativu 
spojenou s nahlášením pobytu 
ve věznici různým úřadům, ně-
kdy i kontakt s rodinou, pokud 
je to v mé pravomoci. Odsou-
zené ve věznici také navštěvuji, 
a to tři až šest měsíců před je-
jich propuštěním,” vyjmenova-
la Soňa Strýčková. Následně 
spolupráce pokračuje poté, co 
klient věznici nebo vazbu opus-
tí. “To většinou řešíme otázku 
bydlení, zaměstnání, sociálních 
dávek a různého poradenství,” 
doplnila. Klienti také dostanou 
nejrůznější kontakty na úřad 
práce, neziskové organizace, 

Jedná se o kontrolní vyšetření, 
které dokáže spolehlivě odhalit 
potenciálně závažné následky 
této virové infekce.
Při komplexním vyšetření Po-
stcovid je důkladně prověřen 
průběh nemoci sportovce, pří-
znaky a následné komplikace 
onemocnění covid-19. „Lékař se 

stínit situaci, se kterou potřebují 
pomoci. “Vítanou přidanou hod-
notou projektu je navázání kon-
taktu mezi pečujícími osobami. 
Mohou si navzájem předávat 
zkušenosti, svěřit se s potížemi i 
starostmi, a zjistí tak, že v nároč-
né situaci nejsou sami,” doplnila 
vedoucí. Kurz se totiž zaměřuje 
právě i na pečující osoby, aby i 
ony měly zastání, myslely na 
sebe a nedocházelo u nich k 
takzvanému syndromu vyhoře-
ní. Setkání se budou dále věno-
vat problematice úpravy bytu, 
motivaci k pohybu, moderním 
trendům pečování, zmírňová-
ní bolesti, péči o tělo i správné 

azylové domy a podobně. “Vše 
je však založené na dobrovol-
nosti, klient se mnou spolupra-
cuje pouze, když chce. Já za něj 
věci neřeším, pouze mu radím, 
navádím ho nebo zprostředkuji 
kontakt. Musí se hlavně snažit 
sám,” upozornila. Z evidovaných 
odsouzených klientů nebo těch 
ve vazbě ke spolupráci přistu-
puje asi čtyřicet procent z nich. 
Někteří pomoc nepotřebují, jiní 
ji nevyžadují. Ročně kurátorka 
kontaktuje, ať už osobně nebo 
písemně, zhruba osmdesát od-
souzených, délka spolupráce se 
může lišit od jednoho setkání až 
po dlouhodobější trvání. “Návrat 
z vězení může být pro odsouze-
né náročný, samozřejmě víme, 
že ne každý pomoc chce a váží 
si jí, ale kdo se snaží, výsledků 

při kontrole zaměřuje zejména 
na případné závažné následky 
infekce, tedy poškození plicní 
tkáně a srdeční činnosti. Zkou-
má proto saturaci organismu 
kyslíkem, provádí spirometrii 
ke zjištění dechových objemů a 
následně zátěžovou ergometrii 
s EKG záznamem srdeční čin-

výživě seniorů. Více informací  
k možnému zapojení se do pro-
jektu podá vedoucí služby na 
telefonním čísle 417 821 009 
nebo na e-mailu pecovatelky.
bilina@seznam.cz.
Vzhledem k tomu, že takzva-
ných pečujících osob je stále 
více, vnímají bílinské pečovatel-
ky narůstající potřebu poraden-
ství tohoto typu. Proto v rámci 
Pečovatelské služby vznikne 
od ledna příštího roku poradna 
pro pečující osoby, která bude 
přístupná nejen klientům služ-
by, ale široké veřejnosti. 

(pn)

dosáhne. Nejobtížnější pro kli-
enty je takzvaně nesklouznout 
opět do potíží, pokud to zvlád-
ne, pomůžeme mu začít nový 
život,” řekla Soňa Strýčková.   
Práce sociální kurátorky se 
zaměřuje také na mladé lidi 
opouštějící výchovné ústavy 
nebo dětské domovy. Cíl práce 
je stejný, pokud tito lidé chtějí, 
pomůže jim najít vhodné byd-
lení, zaměstnání a podobně. 
Spolupráce je opět založena na 
dobrovolnosti. 
Sociální kurátorku lidé najdou 
v budově městského úřadu na 
Žižkově náměstí, v kanceláři 
číslo 204. Kontaktovat ji mohou 
také na čísle 417 810 917 nebo 
e-mailu stryckova@bilina.cz. 

(pn)

nosti,“ vysvětlil Ladislav Pyšný z 
Centra sportovní medicíny EUC 
Kliniky v Ústí nad Labem.
Do Centra sportovní medicíny 
je možné objednat se telefonic-
ky na čísle 477 102 216 či on-line 
na www.euc.cz. 

(red)
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Pozor na ptačí chřipku, chraňte své chovy drůbeže

Květnaté louky zkrášlí plochy u silnic a přinášejí užitek

V katastrálním území Razice na 
Bílinsku byl zaznamenán vý-
skyt ptačí chřipky. Město Bílina 
svým katastrálním územím spa-
dá do pásma dozoru. Je nutné 
tedy zajistit chovy proti vniknutí 
volně žijících ptáků, přemístit 
vodu a krmivo pod přístřešky a 
sledovat stav drůbeže. V přípa-
dě zvýšené nemocnosti nebo 
úhynu drůbeže je potřeba tuto 
skutečnost ohlásit na Městský 
úřad Bílina, oddělení životního 
prostředí, nebo přímo na kraj-

Na mnoha místech Města Bíli-
na probíhá příprava ploch pro 
výsev květnaté louky. Osety 
budou ostrůvky u silnice 1/13, 
kruhový objezd u radnice, kde 
bude květnaté kvítí ohraničeno 
trvalkami v barvě modré a bílé. 
Osetý bude také nový pás zele-
ně rozdělující silnici směrem na 
Most. Na podzim bude město 
ve výsevu pokračovat, kdy bu-
dou osety další plochy vhodné 
pro výsev. Luční směsi jsou s 
podílem letniček pro bohatší 
kvetení již v roce výsevu. Vy-
kvete také již osetá část pozem-
ku v ulici Jenišovská.
Kromě zpestření městské kra-
jiny a estetické funkce mají 
tyto porosty pozitivní vliv na 
životní prostředí našeho města.  
Ve vyšší trávě se zachytí prach  

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

Výše poplatku je 500 korun za rok a osobu. 

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

Místní poplatek je možné uhradit hotově či platební kartou v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet číslo 
19-1060440379/0800. Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla pouze 
číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte podle dalších pokynů. Pokud bude poplatek hrazen jednorázo-
vým příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze které-

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

skou veterinární správu.
Nákaza je potvrzována u nale-
zených uhynulých volně žijících 
ptáků a také v chovech drůbeže. 
Je potřeba věnovat zvýšenou 
pozornost dodržování zásad 
biologické bezpečnosti a pre-
ventivních opatření v chovech 
drůbeže. Influenza drůbeže, 
známá také jako ptačí chřipka je 
virové onemocnění postihující 
ptáky. Postihuje jak volně žijící 
ptáky, tak drůbež jako slepice, 
krůty, kachny a husy. Postižená 

zvířata mají dýchací potíže, trpí 
ztrátou chuti a masivně hynou v 
průběhu 1 až 2 dnů.
K přenosu dochází především 
trusem nemocných ptáků. 
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze 
potvrdit pouze v laboratoři. 
Infikovaná zvířata jsou otupě-
lá a mají načepýřené peří, jsou 
netečná, odmítají se pohybovat, 
mají dýchací potíže, jsou apa-
tická. Příjem krmiva je výrazně 
snížen nebo se objeví úplné 
nechutenství. Rovněž snáška se 

výrazně snižuje nebo se úplně 
zastaví. Vejce jsou deformovaná 
a mají tenkou skořápku. Některá 
zvířata vykazují příznaky nachla-
zení. Během jednoho až dvou 
dnů dochází k vysokému úhy-
nu. Zjišťovány jsou krváceniny a 
nekrotické změny na hřebínku a 
lalůčcích, edém hlavy. Mohou 
se objevit otoky a krváceniny na 
končetinách. 

(red)

a nečistoty. Umí lépe hospodařit 
s vláhou a v neposlední řadě vý-
razně zvyšují biodiverzitu – jsou 
pastvou pro opylovače, domo-
vem mnoha druhů hmyzu a po-
skytují potravu ptákům. Rovněž 
se sníží náklady na údržbu, ne-
boť takové luční porosty se se-
čou pouze dvakrát ročně.
Pro každou plochu byly zvoleny 
takové druhy, které na ní mohou 
prosperovat a jsou odolné dané 
lokalitě. Na většině nově ose-
tých ploch najdeme 40 až 100 
druhů rostlin, což je podstatně 
víc, než v běžném městském 
trávníku. Úměrně tomu roste 
i počet živočichů, kteří takové 
prostředí mohou využít. 

Ing. Helena Volfová
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ELEkTrÁrNa LEDVicE

Malá výkonem, ale velká svým 
potenciálem. Na nové foto-
voltaické elektrárně v lokalitě 
Elektrárny Ledvice zkouší ČEZ 
vlastnosti a vhodnost různých 
typů panelů, které chce po vy-
hodnocení nasazovat v připra-
vovaných velkých solárních 
parcích. Úhrnný výkon těchto 
zdrojů, kterými přispěje k plně-
ní klimatických cílů a závazků 
České republiky, by měl v příš-
tích deseti letech dosáhnout ti-
síců MW. Už letos na jaře začne 
dodávat bezemisní elektřinu do 
sítě první velká elektrárna vy-
užívající energii slunečního zá-
ření umístěná na zastřešeném 
parkovišti dukovanské jaderné 
elektrárny. 
Několik řad fotovoltaických pa-
nelů se již leskne v jižním cípu 
areálu nejmodernější klasické 
elektrárny ve střední Evropě. 
Mají celkový výkon pouhých 
56,6 kW a jednotlivá pole se už 
na první pohled vzájemně liší: 
typově, orientací na různé svě-
tové strany nebo mírou sklonu. 

Zastoupeny jsou nové techno-
logie jako double glass a double 
facial umožňující využívat osvit 
z obou stran ale i vysokoúčinné 
typy Half cut a PERC vyrábějící 
i při částečném zastínění nebo 
znečištění. Nechybí ani stále po-
pulárnější agrivoltaika – nezvyk-
le svisle stojící panely vhodné 
pro kombinaci výroby ekologic-
ké elektřiny se zemědělstvím 
nebo pastevectvím. „Účinnost 
panelů za poslední dekádu vy-
střelila z 13 až ke 20 procentům, 
fotovoltaika má jistě obrovský 

potenciál. My si ale chceme být 
stoprocentně jistí, že naše vel-
ké elektrárny pro příští dekádu  
o celkovém výkonu v řádu tisí-
ců megawattů budou optimálně 
poskládané a mít ideální poměr 
cena - výkon. Proto testujeme 
na jednom místě různé typy 
technologií, nosných konstrukcí 
a děláme si komplexní monito-
ring jejich provozu. A to až na 
úroveň výroby jednotlivých pa-
nelů, v kombinaci s hodnotami 
osvitu, teplotou panelů a okolí 
nebo rychlostí větru. Výsledkem 

budou konkrétní doporučení 
pro výstavbu velkých solárních 
parků,“ dává nahlédnout za opo-
nu ledvické laboratoře moderní 
energetiky Jan Kalina, generální 
ředitel společnosti ČEZ Obnovi-
telné zdroje.
Areál ledvické elektrárny tak 
pokračuje v rozšiřování portfolia 
zdrojů bezemisní elektřiny a na-
plňuje svou ambici stát se jed-
ním z inkubátorů moderní zele-
né energetiky. Už od loňského 
roku tu čtyři bezlopatkové od-
valovací turbíny PROTUR mění 
energii vyčištěné chladicí vody 
z ledvického provozu v elektřinu 
pro osvětlení areálové čističky 
odpadních vod. Původem český 
vynález umí zpracovávat vodu  
i na mimořádně nízkých spá-
dech od 0,4 do 1,5 metru, kde by 
se standardně používané druhy 
vodních turbín neuplatnily. Pro 
ukládání okamžitých přebyt-
ků energie tu slouží bateriový 
akumulační systém o kapacitě  
12 kWh.

Martin Schreier

Ledvice se mění v laboratoř zelené energetiky

ODDĚLENÍ žiVOTNÍhO PrOSTřEDÍ

ODDĚLENÍ žiVOTNÍhO PrOSTřEDÍ

Na území města rostou stromy, 
které si zaslouží nejen naší po-
zornost, ale i chvilku zastavení 
v jejich blízkosti proto, že i když 
to není na první pohled patrné, 
jedná se o stromy lišící se ně-
jakým způsobem od ostatních. 
Upozorňujeme pouze na někte-
ré z nich.
Za zmínku stojí zejména dva 
stromy, které byly vyhlášeny 
jako památné a jsou zaevidová-
ny v ústředním seznamu Agen-
tury ochrany přírody a krajiny 
ČR. První z nich jilm vaz (Ulmus 

Je to sotva měsíc, co se desít-
ky dobrovolníků v rámci akce 
Ukliďme Česko pokoušely z 
města Bílina udělat hezčí místo 
pro život. Bohužel lidí, kterým je 
naše životní prostředí lhostejné, 
je pořád dost. Svědčí o tom čer-
né skládky objevující se v na-
šem okolí.
Pozitivní je, když se podaří zjistit 
původce takové skládky. Tako-
vá věc se v nedávné době po-
vedla za garážemi Za Chlumem  
u silnice směrem na Kostomlaty, 

laevis) který roste u kostela sv. 
Petra a Pavla a byl vyhlášen pa-
mátným stromem v roce 2002.
Druhým je liliovník tulipánokvě-
tý (Liriodendron tulipifera), jehož 
význam byl oceněn do té míry, 
že byl v roce 2006 vyhlášen 
státem chráněným památným 
stromem. Roste vedle hlavní 
lázeňské budovy na Kyselce.  
Zaujme hlavně nádhernými kvě-
ty velmi podobnými tulipánům v 
barvě žlutozelené až žluté a prá-
vě v těchto dnech začne kvést. 

Ing. Helena Volfová

kdy na podnět všímavého ob-
čana byl vypátrán viník, se kte-
rým je v současné době vedeno 
správní řízení o přestupku a byl 
vyzván k úklidu jím vzniklého 
nepořádku.
Děkujeme všímavým obyvate-
lům, že nejsou lhostejní ke své-
mu okolí a netolerují zakládání 
černých skládek. Pytle s odpad-
ky patří do kontejneru, a co se 
nevejde do kontejneru, patří do 
sběrného dvora.

Ing. Helena Volfová

V Bílině roste několik památných stromů

Černá skládka za garážemi Za Chlumem zmizela
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Do kroužku se mohou již nyní 
hlásit noví členové, kteří od září 
rozšíří počty bílinských závodní-
ků. Přestože se jedná o technic-
ký kroužek, nemusejí se rodiče 
bát do něj přihlásit i malé osmi-
leté děti. Se vším jim totiž pomo-
hou jak vedoucí, tak i zkušenější 
členové. Navíc automodelařina 
není pouze o závodění, ale také 
o různých dalších schopnostech 
a dovednostech, které dítě poz-
ději uplatní i v jiných oborech. 
O činnostech v kroužku i o jeho 
historii hovořil Jiří Konárek v ná-
sledujícím rozhovoru. 

Jaká je historie kroužku 
a jeho začátky?

Fungujeme v domě dětí 1992, 
začínali jsme na starých auto-
dráhách, které byly určené pro 
domácnost, měli jsme posta-
venou droudráhu, kde jsme do-
kázali na ploše čtyři krát čtyři 
metry postavit šestatřicet metrů 
autodráhy. Jezdili jsme autíčka-
ma Ites. Kolem roku 2000 jsme 
se začali zúčastňovat závodů v 
Mostě a zjistili jsme, že ty naše 
auta na profesionální dráhu ne-
stačí. Takže jsme je začali ob-
měňovat a různě vylepšovat.Tím 
jsme se posunuli na profi úroveň. 
Původně jsme měli asi třináct 
členů, jak děvčat, tak i chlapců. 

Když se nám autodráha postu-
pem času nevešla do místnosti, 
která byla pro kroužek určena, 
stavěli jsme si ji na chodbě. Ná-
sledně jsme vystřídali několik 
místností a nyní jsme v té největ-
ší, kterou má budova Domečku 
k dispozici. Postupem času se 
naše děti začaly umisťovat na 
předních místech, zúčastňovali 
jsme se republikových závodů, 
třeba Krušnohorského poháru.

Kdo se může do kroužku hlásit?

Do kroužku mohou začít cho-
dit děti zhruba od osmi let, po 
individuální domluvě přijmeme  
i mladší dítě, které má o mode-
lářství zájem a je šikovné. Napo-
prvé si může vyzkoušet projet 
dráhu půjčeným autem, sezná-
mí se s prostředím. Pokud jeho 
zájem trvá, musíme se domluvit 
s rodiči na dalších krocích. Tento 
kroužek je totiž náročnější v tom, 
že si časem bude muset dítě 
pořídit vlastní auto. 

Co se tam naučí?

Musí se hlavně naučit zacházet 
s ovladači. Běžně si lidé vyba-
ví ovladač, který je u domácí 
dráhy, kde se páka zmáčkne a 
auto jede. Když se páka pustí, 
auto brzdí. U profesionálního 
ovladače se však nastavují další 
parametry. A to nastavení je vel-
mi individuální, jak podle potřeb 
závodníka, tak i podle auta. Ze 

začátku dítěti s nastavováním 
samozřejmě radíme, učíme ho s 
ním zacházet a vysvětlujeme, k 
čemu jednotlivé nastavení slou-
ží. Nastavuje se citlivost, napětí, 
brzda, zrychlení a podobně. 

Jak se dá pracovat s autem?

Když si dítě pořídí vlastní auto, 
začne si ho vylepšovat nebo 
upravovat podle sebe. Vše však 
v rámci stanovených norem. 
Podvozky modelů jsou komerč-
ně vyráběné, ale ostatní si mů-
žeme měnit. Snažíme se vždy o 
co nejnižší váhu a snížení těžiš-
tě, dále upravujeme motory či 
karoserii. Každá úprava má vliv 
na ovladatelnost, rychlost a po-
dobně.

Jak probíhají závody?

Vždy je nastavený čas, většinou 
na dvě minuty a za tu dobu musí 
závodník projet na jedné dráze 
co nejvíce kol. Po uplynutí času 
se auto přendá na další dráhu v 
místě, kde skončil a opět pokra-
čuje na další dráze dvě minuty. 
Když projede všechny dráhy, 
sečtou se kola. 

Jaká jsou úskalí závodu?

Chyby jsou hlavně v nepřimě-
řené rychlosti do zatáček. Když 
závodník jede moc pomalu, 
ztrácí čas, když jede příliš rych-
le, může mu auto vylétnout z 
dráhy a opět ztrácí čas nasazo-
váním. Závod ovlivňuje i zmiňo-
vané nastavení auta a ovladače. 
Auto může být špatně promaza-

né, může mít špatné gumy, pře-
vody. Také se stává, že nějaká 
součástka odejde během závo-
du. Pokud je to možné, může si 
auto či ovladač závodník opravit 
a pokračovat. Pokud to nejde, v 
závodě končí. 

Můžete si upravit i vzhled auta?

Po vizuální stránce mohou ba-
revně upravovat karoserii, lepí 
si loga sponzorů, startovní čísla. 
Některé závody jsou na vizuální 
úpravy otevřené, u jiných musí 
auto splňovat podmínky a musí 
vypadat tak, jako reálné závodní 
auto. 

Jaké stroje v rámci kroužku 
děti používají?

Dítě vždy hned na začátku do-
stane instruktáž, co může po-
užívat a co ne. Menší děti smí 
používat přístroje pouze za do-
hledu a asistence dospělého. 
Mají k dispozici například vrtač-
ku, brusky, nebo také soustruh, 
ale k tomu děti nesmí, na tom 
jim práci děláme my, vedoucí. 

Jakých největších úspěchů 
si ceníte?

Největším naším úspěchem 
je deváté místo z mistrovství 
světa, které se konalo v Mostě. 
V závodě jsme měli dva zástup-
ce, jeden však skončil v rozjížď-
kách. Další velké úspěchy máme 
z mistrovství republiky, kde naši 
členové skončili na druhém  
a třetím místě. 

 

Jiří Konárek: V kroužku automodelářů se děti naučí 
mnohem více, než jen závodit s autem
Automobiloví modeláři se v Bílině scházejí od roku 
1992, kroužek tehdy zakládal Jiří Konárek, který  
je jedním z vedoucích dodnes. 

Pavlína Nevrlá
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Hvězdou letošního International Roots & Blues festivalu bude 
skupina -123 minut, vystoupí i Šestý smysl a Dobré ráno

Publikace připomíná 
výročí radnice

Informační centrum
nabízí nové kapsomapky

Bohužel v roce 2020 se festival 
kvůli situaci ohledně COVID-19 
nemohl konat. Proto pořadatelé 
festivalu KC Bílina a Pure Music 
doufají, že letos již bude možné 
uspořádat festival, a oslavit tak 
15. výročí Roots & Blues festiva-
lu. Festival se podle současné-
ho plánu uskuteční v sobotu 19. 
června 2021 již tradičně v Let-
ním amfiteátru Kyselka.
Festival zahájí v 15 hodin zpě-
vák a písničkář Jan Fic, který 
prezentuje originální folk-blues 
s prvky alternativy a rocku. Jan 
Fic je také navíc výrobce kva-
litních hudebních nástrojů Red 
Bird Istruments, o kterém ne-
dávno Česká televize natočila 
dokument.
Druhým účinkujícím bude folk-
-bluegrassová formace Šestý 
Nesmysl, kterou vede kytarista 
a zpěvák Jindra Luňák (sk. Křáp). 
Kapelu doplňuje zpěvačka Hel-
ča Kulhanová, baskytaristka 
Iveta Dolanová, uznávaný hráč 
na banjo Pavel Zícha a cajonis-
ta Bohuslav Rapav. Kapela hraje 
vlastní tvorbu.
Dalším účinkujícím festivalu 
bude česko-americká skupina 
Dobré ráno blues band. Kapela 
koncertuje pravidelně v klubech 
a na festivalech napříč Evropou 
již pět let. V současné době tvoří 
sestavu skupiny americký zpě-
vák a hráč na foukací harmoni-
ku Brynn Stephens z Kalifornie, 
kytarista Vít Kopecký a bubeník 
Vladislav Sosna. Kapela prezen-
tuje originální americké delta 
blues. Večerní blok odstartuje 
vystoupení kapely Petra Bör-

V letošním roce uplyne již 110 
let od otevření městské radnice. 
Město Bílina k tomuto význam-
nému výročí vydalo publikaci, 
která mapuje celou historii této 
budovy. Dozvíte se, kdy se ko-
nalo první zasedání městské 
rady v nově postavené radnici, 
kdo stojí za jejím vznikem a další 
zajímavosti. Publikace je dopro-
vázená historickými i současný-
mi fotografiemi a lze ji zakoupit  
v Informačním centru Bílina  
za 90 korun.                                         (hub)

Informační centrum Bílina zpra-
covává turistické průvodce, 
které provedou návštěvníky lá-
zeňským areálem Kyselka, Po-
hádkovým lesem, Cestou dějin 
a malířů, navedou je na Bořeň 
či jim pomohou objevit krásy 
Radovesické výsypky a chlum-
ského kopce. Výhodou takzva-
né kapsomapky, jak už název 
napovídá, je že si ji jednoduše 
strčíte do kapsy, kde nezaberou 
moc místa.

(hub)

v ČR, ale i v zahraničí. Jednou  
z hlavních hvězd festivalu bude 
česko-slovenská bluesrocková 
formace WBand. Kapela hraje 
energické blues s prvky rocku a 
pravidelně vystupuje na evrop-
ských festivalech i v klubech. 
V roce 2019 získala první mís-
to české soutěže Czech Blues 
Challenge a bude tak repre-
zentovat ČR na evropské sou-
těži Europen Blues Challenge. 
Kapelu tvoří kytarista a zpěvák 
Paľo Hrnčirík, kytarista Walter 

nerová band, která je projektem 
české zpěvačky Petry Börnero-
vé, slovenského hudebníka To-
máše Bobrovniczkého a jejich 
12-ti letého syna Tomáše, který 
hraje na bicí nástroje. Kapelu 
doplňuje slovenský baskytaris-
ta Peter Oberländer z Bratislavy. 
Na rozdíl od ortodoxně blueso-
vé minulosti se dnes kapela ne-
chává inspirovat též folkovými, 
jazzovými a rockovými podně-
ty. Petra Börnerová band má za 
sebou stovky vystoupení nejen 

Bartoš jr., baskytarista Walter 
Bartoš a bubeník Míra Mikéska.
Hlavní hvězdou 15. ročníku bude 
skupina -123 Minut včele s cha-
rismatickým zpěvákem a kyta-
ristou Zdeňkem Bínou. Kapelu 
doplňuje baskytarista Fredrik 
Janáček a slovenský bubeník 
Dano Šoltis. Síla kapely spočívá 
především v živých energických 
koncertech, které jsou z velké 
části tvořeny improvizací. Pro-
pojují žánry jako soul, groove, 
jazz, blues, funky či world music. 
A protože, jak sami říkají, nejsou 
porostlí mechem, jsou otevřeni i 
vlivům současné hudby. Na mi-
nutovský pelmel se nejen dobře 
tančí, ale jelikož jde o výjimečné 
muzikanty, dobře se na ně také 
dívá.
Festival také nabídne různé 
gastronomické speciality. Ná-
vštěvníci budou moci ochutnat 
piva Vinohradského pivovaru, 
vína moravského vinařství Dob-
čák. Dále zde bude barmanská 
show podání Molekulárních 
drinků od Míry Dvořáčka, am-
bassadora Bartenders clubu  
a speciální burgery od Míry Po-
láka z MasterChef Česko.

Předprodej vstupenek je v Infor-
mačním centru Bílina a on-line 
na stránkách: www.kcbilina.cz  
a www.tickeportal.cz. Více infor-
mací na www.puremusic.cz.

Tomáš Bobrovniczký
Pure Music, z.s.
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Sukcesní plochy na Radovesické výsypce se tvoří 
samovolně, vyvíjí se rostliny i živočichové

Projděte si Bílinu s Tripperem

Dárkové předměty rozšířil již 
šestý hrnek s motivem města

Inhalatorium se připravuje
na letní sezonu

Rekultivační plochy obnovu-
jí nejen názvy obcí zmizelých 
pod nánosem vytěžené skrývky 
z Dolů Bílina, ale hlavně před-
stavují živočichy, kteří výsyp-
ku oživují. Za obcí Radovesice 
se nachází takzvaná sukcesní 
plocha. Jedná se o přirozený a 
postupný vývoj společenstev 
v ekosystému. V případě ploch 
na Radovesické výsypce to zna-
mená, že po navezení skrývky z 

S turistickou sezonou přichází 
také turistický průvodce Tripper, 
který stále více získává na obli-

V Informačním centru Bílina jsou 
mezi dárkovými předměty také 
oblíbené hrnky s malovaným 
městským motivem. Nově mezi 
motivy radnice, Bořně, Lesní ka-
várny nebo hlavní budovy lázní, 
přibyl hrnek s celkovým pano-
ramatem Bíliny. Autorem maleb 
je Roman Zadák a cena hrnečku 
je 139 korun. Zakoupit jej může-
te buď v Informačním centru na 
Mírovém náměstí a na Kyselce 
nebo prostřednictvím e-shopu 
na www.icbilina.cz. Tímto šes-

tým motivem je ukončena sbě-
ratelská sada hrnků s malovaný-
mi motivy města.                    (hub)

povrchového dolu byla některá 
území zcela ponechána svému 
přirozenému vývoji bez jakékoli 
úpravy či vysazování rostlin.
Pro sukcesní plochy je typic-
ké střídání dvou naprosto od-
lišných biotopů, které vznikly 
sypáním zakladače. Jedná se 
o extrémně suché vyvýšené 
písčiny, které se svažují do pod-
máčených propadlin a místy 
přecházejí v jezírka. Nejen kra-

bě. Jeho kvality ocení všechny 
věkové kategorie. Svým taju-
plným obsahem a historickými 
fragmenty města zaujme jak 
děti, tak dospělé. V Bílině se 
konkrétně hledají stopy, které 
vedou k pokladu hejtmana Jana 
Žižky a Jakoubka z Vřesovic.  
Kde jsou ale schované, na to kaž-
dý musí přijít sám. Vodítkem jsou 
otázky z historie, kde hlavní roli 
hraje postřeh a všímavost hráčů. 
Za vyluštěnou tajenku s místem 
ukrytého pokladu, dostane hráč 
zdarma absolventskou vizitku. 
V informačním centru jsou také 
k dispozici razítka. Nově budou 
ke koupi v bílinských informač-
ních centrech Tripper – magnet-
ky Sestav si svůj svět. Tripper 
průvodce můžete zakoupit buď 
přímo v Informačním centru na 
Mírovém náměstí a na Kyselce, 
ale také v e-shopu na webových 
stránkách www.icbilina.cz. 

(hub)

Ačkoli to tak venku nevypadá, 
blíží se pomalými kroky jaro. Pro 
informační centrum je to signál 
k tomu, že začíná turistická se-
zona. Zatím jsou stále platná 
epidemiologická opatření, kte-
rá nedovolují informační centra 
otevřít, ale na telefonickou ob-
jednávku je možné zakoupit mi-
nerální vody v Informačním cen-
tru na Kyselce nebo Pod Věží na 
Mírovém náměstí, kde funguje 
výdejní okénko každý den od 9 
do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Pracovalo se také přímo v inha-
latoriu, které se připravuje na 
otevření pro veřejnost. Musel 
se zkontrolovat samotný pra-
men Bílinské kyselky, muselo se 
uklidit po zimním období a při-
pravili jsme pro vás rovněž nové 
fotografie na stěnách. Změnou 
prošel také interiér samotného 
Inhalatoria.

Inhalatorium je otevřené každý 
den od 15 do 18 hodin.

(hub)

jina se v těchto plochách přiro-
zeně mění, ale svůj vývoj mají 
rostliny a různé živočišné druhy. 
První stadia vývoje jsou vhodná 
pro výskyt vzácných druhů ko-
bylek nebo sarančat. Z motýlů 
se zde vyskytuje vzácný otaká-
rek fenyklový, z obojživelníků 
například skokan skřehotavý. V 
porostech na březích propadlin 
pravidelně hnízdí slavík mod-
ráček středoevropský, rákosník 

velký a další. Na celém území 
výsypky je rozmístěno 200 pta-
čích budek a každoročně jsou 
všechny obsazené, například 
známou sýkorou koňadrou.
V Informačním centru Bílina je 
k dostání publikace Pokrok s 
modráčkem, která podrobně 
mapuje život slavíka modráčka 
na rekultivovaných plochách se-
veročeských výsypek.           (hub)
            Zdroj: Jiří Vaník a Karel Mach
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Letošní investiční akce města
jsou v plném proudu

Zjara se v Bílině začaly realizovat investiční akce,  
které byly plánované v letošním rozpočtu. Některé 
jsou již hotové, další budou dokončené v následují-
cích týdnech či měsících. Mezi nejvýznamnější pat-
ří oprava ochozu radniční věže, po jejímž dokončení  
se vyhlídka z věže opět otevře turistům. Přinášíme 
přehled investičních akcí, které by měly být reali-
zovány v prvním pololetí letošního roku a zároveň  
i přehled akcí, které byly realizovány v letech 2020  
a 2021 a byly financované pomocí dotací.

Oprava ochozu radniční věže

Předmět zakázky  je oprava ochozu radniční věže bílinské radnice, 
která v letošním roce slaví 110 let od svého otevření. Radnice včet-
ně věže je kulturní památkou. Z důvodu havarijního stavu musí být 
provedena kompletní oprava ochozu. Předpokládá se realizace 
všech prací z lešení částečně uloženého na konstrukci přilehlých 
střech a částečně vystavěného z prostoru chodníku u nároží objektu  
a ulic Břežánská a Želivského. Konstrukce lešení by neměla omezit 
dopravní provoz v obou ulicích. Omezena bude pouze komunikace 
pro pěší na tomto nároží. Aby nedocházelo k poškození nižších částí 
objektu nebo k ohrožení osob, budou na lešení osazené ochranné 
sítě.
Práce potrvají do konce června. Dodavatelem je společnost NA-
TURTEP s.r.o. Oprava bude stát 724 tisíc koruna je plně financovaná  
z prostředků města.
 
Novostavba správního objektu s bytovou 
jednotkou pro areál koupaliště Kyselka

Předmětem veřejné zakázky je 
v první etapě demolice původní 
stavby správního objektu. Domek 
je z dřevěných nosných prvků 
a opláštění je dřevěným obitím. 
Střecha je tvořena dřevěnými trá-
my s laťováním a plechovou kryti-
nou. K demolici dojde v červnu a 
červenci letošního roku, při uzá-
věrce květnového vydání Bílinské-

ho zpravodaje ještě nebyl známý zhotovitel.
Jakmile bude demolice dokončená, začne se s výstavbou nového 
objektu, v němž bude umístěno nejen zázemí pro zaměstnance kou-

paliště a autokempu, ale také skladovací prostory pro obě zařízení, 
recepce správce autokempu, zdravotnické zázemí pro koupaliště a 
v patře bude umístěn byt správce. Ve třetí fázi bude novostavba vy-
bavena nábytkem a dalším mobiliářem. Nový správní objekt by měl 
začít sloužit v květnu příštího roku.

Vybudování veřejného osvětlení podél cesty 
k letnímu kinu Kyselka

Zcela nové veřejné osvětle-
ní bylo vybudováno podél 
cesty k letnímu kinu Kysel-
ka. Součástí prováděných 
prací bylo dodání veške-
rých nutných revizí a geo-
detického zaměření stavby.
Práce na vybudová-
ní nového osvětlení za-
čaly koncem března  
a skončily koncem dubna. 
Investice si vyžádala přes 
338 tisíc korun. Zhotovite-
lem stavby byla společnost 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
 

Oprava nádvoří před objektem ZŠ Aléská

Proměny se dočkala plo-
cha nádvoří před Základní 
školou Aléská na Pražském 
Předměstí. Rekonstruk-
ce spočívala v odstranění 
stávající nevyhovující be-
tonové dlažby a obrubníků. 
Následně byla provedena 
montáž nových obrubníků 
a pokládka velkoformátové 
betonové dlažby. Dále byla 
provedena oprava přístu-

pové rampy k hlavnímu vstupu do objektu, došlo k demontáži stá-
vajícího zábradlí a jeho výměně. Betonová dlažba bude doplněna 
grafitami ... – prosím nechat doplnit od ONI, včetně toho, co bude 
nakresleny a kdy.
Stavební práce byly provedeny v březnu t.r. Stavbu realizovala spo-
lečnost Petr Arpáš s.r.o.. Náklady činily přes 393 tisíc korun včetně 
DPH.

Vybavení sportoviště pro psy – Psí škola Bílina

Část areálu bývalého termálního 
koupaliště v Žižkově údolí začal  
v loňském roce využívat spolek 
Psí škola Bílina. Předmětem plně-
ní veřejné zakázky byla dodávka, 
instalace a pevné ukotvení překá-
žek nezbytných pro výcvik psů.
Nainstalováno bylo cel-

kem deset překážek pro skok daleký, skok vysoký, šplh psa, 
dále pevná kladina, vodorovný žebřík, vysoká kladina se 
žebříky, pohyblivá lávka, sklopná kladina, průnikový tunel,  
a pohyblivá lávka na řetězech. Vše je doplněno navíc pěti zástěnami 
pro figuranty.
Termín dokončení byl v první polovině května, dodavatelem byla 
společnost ALFAVEL s.r.o. Náklady na realizaci byly ve výši necelých 
118 tisíc korun.
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Projekty odboru dotací a projektů realizované 
v roce 2020 a 2021

Turistický informační systém v Bílině

Od července loňského roku do 
letošního května bylo pořízeno 
a instalováno 151 kusů smě-
rových ukazatelů po celém 
městě, turistické odpočívadlo 
na rozmezí Pohádkového lesa 
a Radovesické výsypky a herní 
i naučné prvky v Pohádkovém 
lese a navazující Cestě dějin 
a Cestě malířů, kde je veden  
i turistický okruh Klubu čes-
kých turistů.

Celkové náklady projektu byly přes 411 tisíc korun, z toho dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj byla přes 151 tisíc korun.
 
Výstavba chodníku podél silnice v ulici Mostecká

Výstavba probíhala v od září do prosince loňského roku. Cílem bylo 
vybudování nového chodníku o délce asi 200 metrů podél silnice 
III/2538. Komunikace pro pěší je doplněna místem pro přecházení 
včetně osvětlení. Výstavba chodníku zabezpečila dostupnost loka-
lity Výsluní pro pěší včetně osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Celkové výdaje na výstavbu byly 1,6 milionu korun, z toho 
dotace Integrovaného regionálního operačního programu pokryla 
náklady ve výši přes 1,1 milionu korun.
 
Přístavba multifunkčního objektu domu 
s pečovatelskou službou Bílina

Výstavba probíhá již od loň-
ského léta a měla by být ukon-
čena na konci května letoš-
ního roku. V rámci projektu je 
realizována přístavba domů  
s pečovatelskou službou v Ha-
vířské ulici, která propojí oba 
objekty. Přístavba bude slou-
žit ke zkvalitnění poskytování 
pečovatelské služby. Celkové 
náklady projektu se vyšplhají 
na více než 13,6 milionu korun, 
z toho dotace Integrovaného 

regionálního operačního programu činí 4,75 milionu korun.
 
ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové 
řešení školy

Projekt byl realizován od 
března do srpna 2020 a jeho 
předmětem byla moderniza-
ce dvou odborných učeben 
– fyzikální a environmentální, 
přilehlých kabinetů, realizace 
bezbariérových úprav ve škole, 
modernizace datové sítě včet-
ně instalace wifi sítě a úpra-
vy zeleně v zadní části škol-
ní zahrady. Celkové náklady 
na realizaci úprav byly téměř  
9 milionů korun, z toho dotace 
Integrovaného regionálního 

operačního programu byla 3,8 milionu.

 ZŠ Za Chlumem, odborná učebna 
a bezbariérové řešení školy

Projekt byl realizován od 
března do srpna 2020. 
Jeho předmětem byla 
modernizace přírodopis-
né učebny a přilehlého 
kabinetu, v rámci bez-
bariérových úprav dále 
výstavba výtahu a bez-
bariérového sociálního 
zařízení, modernizace da-
tové sítě včetně instalace 
wifi sítě a úprava zeleně  
v okolí školního hřiště. 
Celkové náklady projek-
tu byly 5,7 milionu korun,  
z toho dotace Integrova-
ného regionálního ope-
račního programu činila 
3,8 milionu.

 
Snížení energetické náročnosti bytových 
domů v ulici 5. května

Stavební práce probíhaly od července do listopadu loňského roku. 
Předmětem projektu bylo zateplení dvou bytových domů čísel po-
pisných 268+269 a 270+271 v ulici 5. května, a to konkrétně zateplení 
fasád, střechy a stropu sklepů. Jednalo se o poslední domy v majet-
ku města, které dosud nebyly zatepleny. Celkové náklady na reali-
zaci jednotlivých projektů byly pro čísla popisná 268+269 necelých 
3,2 milionu korun, z toho dotace Integrovaného regionálního ope-
račního programu byla ve výši téměř 1,3 milionu, pro čísla popisná 
270+271 byly celkové náklady téměř 3,2 milionu korun, z toho dotace 
čítala necelých 1,3 milionu korun.
 
Rozšíření městského dohlížecího 
systému o kamerový bod

Z programu Ministerstva vnitra ČR získalo město v minulém roce 
dotaci na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o 
nový kamerový bod na Pražském předměstí. Kamera byla umístěna 
na stožár veřejného osvětlení na křižovatce ulic Pražská a Jenišov-
ská u Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina. Cenové náklady či-
nily přes 317 tisíc korun, z toho dotace z Ministerstva vnitra ČR byla 
téměř 286 tisíc.
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Zš Za chLUMEM DĚTSký DOMOV TUchLOV

Zš aLéSkÁ

Bílinská škola nabízí možnost 
doplnění základního vzdělání

O Velikonocích putovaly 
děti za tajenkou

Michal Brožek postoupil do ústředního kola olympiády

Základní škola Za Chlumem 
nově nabízí bezplatný kurz na 
dodělání základního vzdělává-
ní. Tímto způsobem tak nabízí 
pro mladistvé i dospělé, kte-
rým chybí dokončení základní-
ho vzdělání, nový životní směr. 
Uchazečům se otevřou nové 

Jednoho krásného odpoledne 
jsme se vydali s dětmi po stez-
ce Křemýž plnit úkoly, které se 
skrývaly pod vajíčky, která jsme 
nejprve museli najít. Návod na 
to, kudy se máme vydat a kde 
hledat vajíčka, byl schován 
v básničkách a velice hezky 
zvolených textech. Křížovka a 
i tajenka byly voleny tak, aby 
se nám připomněly tradice blí-
žících se Velikonoc. Proto ne-
bylo velkým překvapením, že 
výsledkem luštění byla “kras-

Pro letošní školní rok vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR konání 
cizojazyčných soutěží pouze 
distančním způsobem, a pro-
tože máme na škole zavedený 
systém Microsoft Teams, který 
nám už rok poskytuje vyho-
vující prostředí pro distanč-
ní výuku, využili jsme tohoto 
osvědčeného zázemí i k uspo-
řádání on-line školního kola 
Olympiády v anglickém jazyce. 

chal Brožek, Jakub Černý, Mar-
cela Daňkovská, Vojtěch Jílek, 
Vojtěch Novák, Jakub Vágner a 
Petr Žák. 
Ze školního kola vzešli vítězové, 
kteří nás skvěle reprezentovali 
i v okresním kole, a to Šimon 
Chludil, který se v okresním 
kole kategorie mladší žáci 
umístil na 3. místě s pouze čtyř-
bodovou ztrátou za vítězem, a 
Michal Brožek, který okresní 
kolo v kategorii starší žáci vy-

možnosti k získání lepší šance 
na vyšší vzdělání a následně i 
širšího výběru zaměstnání.
V případě zájmu o nabízení 
kurs kontaktujte garanta kurzu 
Petra Matiho na e-mailu mati@
zschlum.cz nebo na telefonu 
777 787 372.                                  (red)

lice“. Toto Velikonoční putová-
ní za tajenkou, které mělo dva 
okruhy, připravil Obecní úřad  
v Ohníči ve spolupráci s mateř-
skou školou nejen pro nás, ale 
pro všechny, kdo se doma nudí 
a kdo se chce ne úplně tradič-
ně projít přírodou, něco se do-
zvědět a užít si legraci a zábavu. 
My si to náramně užili. Přispělo 
tomu také krásné teplé počasí. 
Byl to pro nás velice příjemný  
a hezký den. 

Teta Kamila

Je nutno projevit uznání všem 
žákům, kteří se nezalekli této 
nové výzvy a do soutěže, kte-
rá se konala nad rámec on-line 
výuky, a tudíž si museli přivstat, 
se přihlásili. 
V mladší kategorii změřili síly 
Dominik Černý, Radek Hanz-
lík, Dan Helísek, Šimon Chlu-
dil, Tengis Chuluunbaatar, Ema 
Kasalová, Ondřej Myslík, Alena 
Uhrová a Markéta Vytejčková a 
ve starší Aram Abdulgani, Mi-

hrál, stejně jako loni.  Kategorie 
mladších žáků končí okresním 
kolem. Michal Brožek nás však 
reprezentoval i v krajském kole 
a opět velice úspěšně – vy-
hrál a postupuje do ústředního 
kola, jehož termín bude teprve 
upřesněn. Šimonovi i Micha-
lovi za pěknou reprezentaci 
naší školy děkujeme, a Micha-
lovi přejeme zdar a úspěch  
v ústředním kole.

Mgr. Lenka Vochová
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DĚTSký DOMOV TUchLOV Mš žižkOVO úDOLÍ

Mš SÍbOVa

DĚTSký DOMOV TUchLOV

Mš ČaPkOVa, Mš Za chLUMEM

Smrtka Morana 
s dětmi přivítala jaro

Děti zvládly přípravu 
do školy distančně

Opětovné shledání dětí 
ve školce bylo plné veselí

Děti z domova uklízely 
odpadky z okolí

Výstava dětských prací 
byla na plotě

Symbolický svátek pohřbení 
zimy a vítání jara jsme si s dět-
mi připomněli při společném 
vyrábění charakteristické sla-
měné postavy tzv. Morany. Ke 
zhotovení symbolické figuríny 
jsme použili přírodní materiál 
a nepotřebné oblečení. Nejdří-
ve jsme si museli vlastnoručně 
vyrobit kostru smrtky. Všichni 
zpočátku vylekaně tápali, proč 
jsou na zahradě dvě poměrně 
silné větve. Když ale dostali 
do rukou kladívko, hřebíčky a 
popis práce, bylo jim vše jas-
né. Samozřejmě teta dohlížela 
na všechny končetiny a prsty, 
aby zůstaly celé. A opravdu zů-
staly! Následující práce neby-
ly rozhodně nejlehčí, ale děti 
si vedly velmi dobře. Chlapci 

Děti ze druhé třídy Koťat v Ma-
teřské škole Žižkovo údolí se 
pravidelně připravují k úspěš-
nému vstupu do školy. Ke zpest-
ření jejich vzdělávacích činností 
je využívána interaktivní tabule 
a tablety s výukovými progra-
my, kde si procvičují zrakové a 

První shledání předškolních 
dětí s paní učitelkou v Mateř-
ské škole Síbova, po uzavření 
všech mateřských škol z důvo-
du vládního nařízení, bylo veli-
ce emotivní. Všichni se na sebe 
velmi těšili a celý den si spolu 
hráli, velmi povídali a prohlíže-
li si výstavku prací z distanční 
výuky, kterou děti plnily doma. 
Všichni to zvládli doma na jed-
ničku, která patří i s velkým po-
děkováním rodičům za jejich tr-
pělivost, vstřícnost a spolupráci.

Kolektiv učitelek

V březnu jsme se již tradičně zú-
častnili pravidelné akce Ukliď-
me Česko, tentokrát v menším 
počtu, než obvykle, protože 
většina dětí odjela na dovolen-
ky na velikonoční prázdniny. Ale 
nezaskočilo nás to, i tak se nám 
podařilo nasbírat odhadem asi 
70 kilogramů odpadků. Rozdě-
lili jsme se na dvě skupiny a vy-
čistili okolí našeho domova ze 
všech stran. Nejpilnější sběrač 
byl Dominik a nejmladší Simon-

ka, které je pět let. Odvážně se 
vrhali i do pichlavého křoví pro 
ty nejmenší papírky. Poděková-
ní patří i Nikole a Vojtovi, kteří 
se podíleli na úklidu pytlů. Děti 
byly za jejich snahu odměně-
ny sladkostmi a popcornem a 
všichni společně se těšíme na 
akci, která bude brzy následo-
vat, a to Ukliďme svět 22. dub-
na.

Teta Irenka

Na plotech mateřských škol 
Čapkova a Za Chlumem vyvě-
sily učitelky obrázky dětí, které 
kvůli pandemii nemohly na-
vštěvovat školku, a pracovaly 

poté zastoupili chlapskou část 
práce, tedy „vytvarování těla 
Morany“ za pomoci slámy a 
sena. Děvčata se věnovala vý-
zdobě Moraniných šatů a výro-
bě náhrdelníků ze šnečích ulit. 
Společnými silami jsme smrtce 
uvázali šátek, oblékli blůzku, 
šaty a zástěru. Na zahradě jsme 
jí vytvořili důstojné zákoutí. Mo-
ranu jsme zde nechali nějakou 
dobu odpočívat, aby se s ní po-
těšily i ostatní děti. Vytoužené 
a dlouho očekávané upálení 
nastalo! Sobotní den byl za-
končen opravdu jarním poča-
sím, takže všichni můžeme říct,  
že jaro je skutečně přivoláno a 
my se netěšíme na nic jiného, 
než na sluníčko a krásné jarní 
dny.                                          Teta Jana

sluchové vnímání, pozornost, 
myšlení, paměť, řeč, matema-
tické představy, vyhledávání 
stejných dvojic písmenek a slov, 
rozkládání slov na slabiky a ur-
čování jejich počtu. Dále se učí 
složit z písmenek své jméno či 
určit počáteční hlásku ve slově.
Děti tato příprava ke vstupu do 
základní školy velice baví.
V době krizového opatření byla 
školka pro děti uzavřena, ale 
předškolní děti měly povinnou  
školní docházku. Proto probíha-
lo distanční vzdělávání. Děti do-
stávaly různé úkoly do e-mailů 
nebo přes webové stránky 
školky a za pomoci rodičů po-
sílaly splněné úkoly zpět. Byla 
to pro všechny věc nová, ale 
fungovala.

Kolektiv učitelek

tak z domova. Na plotech se 
objevily také obrázky s nejrůz-
nějšími úkoly, které mohly děti 
při procházkách s rodiči plnit.  

Kolektiv učitelek
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DĚTSký DOMOV TUchLOV

Mš SÍbOVa Mš ČaPkOVa, Mš Za chLUMEM

Dětem v karanténě chybí řeč těla a přímý styk s ostatními

Had z ručiček předával vzkazy Srdíčky poděkovaly
mateřinky zdravotníkům

Obavy z povinného testování 
dětí v mateřince rychle opadly

Máme několik měsíců s karan-
ténou v dětském domově již za 
sebou, a tak je nutné se poo-
hlédnout a uvědomit si některá 
důležitá fakta. Prvním zásad-
ním problémem bylo distanční 
vzdělávání našich dětí. Zcela 
vpřed vystoupila škodlivost 
délky doby strávené u displejů 
v podobě počítačů, notebooků 
a mobilních telefonů. Děti se 
dostávaly do určitého virtuál-
ního prostoru, ve kterém chybí 
přirozené emoce a přímý styk s 
ostatními lidmi. 
Absence takzvané řeči těla v 
podobě pohybu rukou a mi-
mických vyjádření negativně 
ovlivňuje sociální cítění dítěte. 
Internetová sociální komunika-
ce zásadně zasahuje psychiku 
dítěte a jeho duševní zdraví po-
měrně agresivní formou. Velmi 

Když byly mateřské školy za-
vřené a probíhala distanční 
výuka pro předškoláky, tak v 
Mateřské škole Síbova byla vy-
hlášena výzva s názvem Ručič-
kový had. Tato výzva byla urče-
na pro všechny děti, pro rodiče, 
celý kolektiv školky, zkrátka 
všechny kamarády školky. Cí-
lem bylo vytvořit hada z obtisk-
lých či obkreslených rukou, na 

V této nelehké době se rozhodli 
zaměstnanci i děti z mateřských 
školek Čapkova a Za Chlumem 
potěšit zdravotníky za jejich 

obětavou práci, a tak vznikl 
nápad vyrobit srdíčko či andě-
líčka pro ty, kteří se o všechny 
nemocné starají a pomáhají jim 

– zejména pak pro zdravotníky 
na covidových odděleních Tep-
lice, Ústí nad Labem a Most, za 
jejich vyčerpávající práci, které 
se velmi vážíme. Velký dík patří 
také všem zaměstnancům Hor-
nické nemocnici s poliklinikou  
v Bílině, především pak očkova-
címu centru.

Kolektiv učitelek

Dlouho očekávaný den znovu-
otevření mateřských škol byl 
provázen obavami a nervozitou, 
jak se vše zvládne. Předškolá-
ci a děti rodičů IZS v pondělí  
12. dubna poprvé absolvovaly 
povinné testování, které bylo 
podmínkou jejich návratu do 
školky. Dětem s testováním 
pomáhali rodiče. „Maminka mi 
doma říkala, co mě čeká, tro-
chu mě to lechtá,“ tyto a po-
dobné výroky zaznívaly z úst 
dětí, které se už moc těšily mezi 
své kamarády. I přes negativ-
ní ohlasy na sociálních sítích  
a v některých médiích, veš-
keré počáteční obavy opadly  

a vše proběhlo v naprosté po-
hodě. Děti vše zvládly a i ner-
vózní maminky opustil strach,  
že by snad někdo jejich dětem 
chtěl ublížit. Tímto jim děku-
jeme za spolupráci a důvěru  
v nás.
Kromě toho, že se děti potře-
bují vzdělávat, tak potřebují 
také sociální kontakt, což je  
u nich snad zásadnější problé 
m, než že něco tak perfektně 
nezvládnou, a proto se nesmír-
ně těšíme, až budeme mezi 
námi moci přivítat i mladší děti.

Kolektiv učitelek

pracovního kolektivu, ve kte-
rém panuje vzájemná pomoc, 
pracovitost a ochota držet za 
jeden provaz. Jenom tak je 
možné zvládnout už tak nároč-
ný proces v oblasti reedukace  
a resocializace našich dětí. Dě-
kuji rovněž všem lidem, kteří 
nám v této těžké době pomáhali  
a dále pomáhají. 
Malý návod, jak pomoci větši-
ně našich dětí a tím udržet je-
jich duševní zdraví a zároveň 
tak podpořit jejich psychohy-
gienu je poměrně jednoduchý. 
Vezměte své děti a běžte pěšky 
do přírody, která je nám gene-
ticky již po tisíciletí tak souze-
ná. Přidáte-li k vašemu pobytu 
v přírodě např. jednoduchou 
poznávací či pohybovou nebo 
vědomostní hru jste na začát-
ku dobré cesty, jak psychicky 

to ztěžuje práci našich učitelů 
ve školách, kteří se většinou 
opravdu snaží dohnat současný 
handicap ve vzdělávání našich 
dětí v podobě distanční výuky. 
Je pravdou, že jsme se s našimi 
dětmi během více společně 
stráveného času lépe poznali. 
Bohužel se však více zvýraz-
nily spíše nežádoucí chování a 
postoje. Děti měly na druhou 
stranu touhu vidět svoje učitele 
a kamarády. Naopak na našem 
domově, kde je větší počet dětí 
ve skupině rodinného typu ve 
srovnání s počtem dětí v naší 
běžné rodině, nám vznikaly 
různé konflikty doprovázené 
verbální agresivitou a pedago-
gická práce s našimi dětmi za-
čala být až vysilující. 
Proto si velice vážím usilov-
ného nasazení našeho celého 

které mohli autoři napsat vzkaz 
pro ostatní kamarády. Ruce pak 
byly zavěšeny na plot a všich-
ni si tak mohli alespoň při pro-
cházce kolem školky přečíst 
milé povzbuzující zprávy od 
svých kamarádů a být tak troš-
ku spolu, i když na dálku. Děku-
jeme všem za účast.

Kolektiv učitelek

ozdravit a posílit vaše dítě. Pří-
jemným bonusem pak bývá fakt, 
že se vám vaše dítko samo roz-
povídá a spontánně vám vyjád-
ří své aktuální pocity a emoce. 
Vím, chce to hodně trpělivosti, 
ale co bychom pro zdravý vývoj 
našich dětí neudělali. Všichni v 
našem dětském domově drží-
me všem starostlivým rodičům 
a všem pedagogům v naší zemi 
palce. Nemohu zde vyjmeno-
vat všechny profese, které mají 
náš společný obdiv, ale mohu 
vyjádřit obdiv všem lidem, kte-
ří v naší společnosti pomáhají  
a dávají do toho kus svého sr-
díčka. Politikům je třeba vzkázat,  
že nás přehlížejí a zapomínají 
na to, že společnost jsme hlav-
ně my, obyčejní lidé. Snad je 
jednou dožene veřejná hanba.

Strejda Radek

Poděkování zaměstnancům ZŠ Aléská

V současné nelehké době jsme se museli přizpůso-
bit situaci, naučit se nové věci, ovládat nové techno-
logie a ze dne na den bylo nutné překopat zažitý sys-
tém. Žáci nesedí v lavicích a učitelé nestojí u tabule.

Učitele a žáky nyní dělí nezvyklá vzdálenost, dětem doma 
chybí kontakt se spolužáky a ani pro učitele není jednodu-
ché předávat vědomosti prostřednictvím plochy počítače. 

Vážení pedagogičtí pracovníci, za aktivní a skvělou prá-
ci, kterou při distanční výuce odvádíte Vám všem patří vel-

ký obdiv, poděkování a DÍKY. Zvládáte to na jedničku!
Velké poděkování patří také všem ostatním zaměstnancům školy.

Vedení ZŠ Aléská, Bílina
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DůM DĚTÍ a MLÁDEžE

Na děti v létě čekají pobytové i příměstské tábory

Dům dětí a mládeže připra-
vuje na letní prázdniny dva 
pobytové tábory. První z nich 
začíná hned první den v týdnu, 
kdy děti odjedou do džungle. 
Opravdu čtete dobře – čeká je 
dobrodružství ve světě Juma-
nji. V tento pohádkový svět se 
promění Rekreační středisko 
Mladotice, které je v tu dobu 
určeno jen našim táborníkům.
Druhý pobytový tábor je sou-
středěním aerobiku, kdy jeho 
členky pravidelně odjíždějí tré-
novat do překrásného penzio-
nu v Nové Vsi nad Nisou a při-

hřišti najdete fotbalové brány, 
provazovou pyramidu, zemní 
trampolíny, během velmi tep-
lých dní i ostřikovače.
Na děti tak hned na začátku 
prázdnin čeká Sportovně akční 
tábor – a opravdu akční bude! 
Mimo aktivit v Bílině je připra-
ven i výlet do Prahy. Tábor se 
zvířátky je určený všem dětem, 
která je mají rády. Mohou se tě-
šit nejen na výlet za živými zví-
řátky. Další týden začíná tábor 
s názvem Kouzelný klíč, který 
odemkne všechna tajemství. 
Poslední červencový týden se 
mohou vrátit Zpátky do pohád-
ky.  Na začátku srpna domeček 
ovládnou Youtubeři. Druhý tý-
den bude u nás Barevný svět, 
který je věnován nejen tvoře-
ní.  Další týden začíná Léto v 
pohybu – spousta sportovních 
aktivit: fotbal, nohejbal, volej-
bal, vybíjená, stolní tenis, jízda 
na koloběžkách, soutěže, výle-
ty,. I když se prázdniny uchýlí ke 
konci, tak u nás začne to pra-
vé Prázdninové dobrodružství, 
kdy je připraven výlet do laser 

pravují si vystoupení na novou 
sezónu.
Pro děti, které budou trávit léto 
v Bílině, máme připraveno de-
vět příměstských táborů. Mimo 
prvního termínu všechny ostat-
ní probíhají vždy od pondělí do 
pátku. První termín je přerušen 
státními svátky a je tak roz-
dělen do týdnů dvou. Všech-
ny příměstské tábory začínají 
vždy ráno příchodem mezi půl 
sedmou ranní až osmou hodi-
nou a končí mezi patnáctou až 
šestnáctou hodinou. Pro děti 
je vždy připravena dopolední 
přesnídávka, poté oběd, od-
polední svačina a pitný režim 
po celý den. Pro všechny tá-
bory připravujeme různý te-
maticky zaměřený zábavný, 
tvořivý a sportovní program.  
I když bude každý týden jiný, 
tak společné budou krásné zá-
žitky z her, soutěží, dílen, výletů. 
Pro všechny máme připravenu 
bohatou nabídku koloběžek, 
sportovních tříkolek, trampo-
líny, vzduchovky, Nerf pistole 
různých provedení. Na našem 

arény, na rozhlednu v Ledvi-
cích, užijete si piknik na Kyselce, 
vyzkoušíte si bowling. Protože 
to bude poslední prázdninový 
týden, tak proběhnou tábory 
hned dva – ten druhý – Poho-
dový tábor pro děti od 4 let je 
už však obsazený.
Časté jsou otázky k režimovým 
opatřením. Ty ještě nedokáže-
me přesně odpovědět. Vždy se 
však budeme snažit, aby byly 
děti co nejvíce v přírodě na 
čerstvém vzduchu mezi svými 
kamarády a aby si tábor co nej-
více užily.
Přihlašování na tábory probíhá 
přes webové stránky a jejich 
klientské centrum. Ti, kteří mají 
již své klientské centrum, mají 
aktuální přehled o volných mís-
tech na jednotlivých táborech. 
Novinkou je placení poukazů 
přes platební bránu. Dále však 
zůstává možnost přihláše-
ní i platby na všechny tábory, 
kroužky a akce prostřednictvím 
recepce vždy od pondělí do 
čtvrtka v době od 8 do 17 hodin.

Bc. Krista Sýkorová, ředitelka
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ČINNOSTI KOMISÍ A VÝbORŮ MĚSTA

kOMiSE PrO bEZPEČNOST a PrEVENci kriMiNaLiTy

kONTrOLNÍ VýbOr

Jaká je hlavní náplň činnosti komise?
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (dále jen KPBaPK), 
vznikla v prosinci 2018. Je iniciativním a poradním orgánem Rady 
města Bíliny. Při výkonu samosprávy města připravuje, projednává 
a předkládá stanoviska v oblasti bezpečnosti a prevence krimina-
lity. Přináší Radě města Bíliny vlastní podněty a zabývá se podněty 
občanů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Spolupracuje s 
Městskou policií Bílina a Policií České republiky, s jednotlivými od-
bory Městského úřadu Bílina, s neziskovými organizacemi a dalšími 
institucemi.

Jak často se schází?
KPBaPK se schází na svých pravidelných jednáních jednou měsíčně.

Jaké jsou cíle jednání komise?
Spokojení občané města Bíliny, kteří se ve svém městě budou cítit 
bezpečně. V neposlední řadě vytvořit takzvaný fungující trojúhel-
ník mezi občany města Bíliny, Městskou policií Bílina a městem sa-
motným, jenž je zastoupeno jednotlivými odbory městského úřadu  
a KPBaPK.

Kterými tématy se komise například 
zabývala v minulosti?
- vytvořením nových pracovních míst pro operátory městského ka-
merového dohlížecího systému (MKDS), zařazených do Městské po-
licie Bílina, a to s ohledem na budoucí rozvoj MKDS a přechodu na 
5G síť

Jaká je hlavní náplň a cíl činnosti 
Kontrolního výboru?
Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva   
a rady. Kontroluje dodržování právních předpisů finančním výborem  
a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Dále se věnu-
je i dalším úkolům z pověření od zastupitelstva.
Kontrolní výbor, který v Bílině pracuje v tomto volebním období,  
je složen ze zástupců všech subjektů zvolených do zastupitelstva. 
Vedle plnění konkrétních úkolů přináší práce ve výboru jeho členům 
možnost předávat si informace a různé podněty týkající se města, což 
je užitečné pro vzájemnou komunikaci mezi politickými kluby.

Jak často se členové schází?
Jednou za měsíc. 

Kterými tématy se výbor zabývá nyní?
Aktuálně se zabýváme problematikou koupě panelového domu v uli-
ci Švabinského.

Kterými tématy se výbor například 
zabýval v minulosti?
Řešili jsme například rekonstrukci Mírového náměstí, kontrolu vý-
stavby chodníků a parkovišť, přístavbu multifunkčního objektu domu  
s pečovatelskou službou a řadu dalších.

Co se již podařilo vyřešit, uzavřít, navrhnout, 
změnit a podobně?
Z pozice kontrolního výboru se daří dojít k závěru u naprosté většiny 
projednávaných akcí.

Co se naopak i přes snahu členů nepodařilo 
nebo stále nedaří?
Některé kontroly nejde uzavřít, protože k nim ještě nejsou k dispozici 
veškeré podklady. Například u výše jmenované rekonstrukce Mírové-
ho náměstí se čeká na vypracování znaleckého posudku.

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA,
předseda Kontrolního výboru

- rozvojem a přechodem MKDS na nejnovější technologie
- zlepšením koordinace činností strážníků Městské policie Bílina při 
výkonu jejich služby
- problematikou akceschopnosti asistentů prevence kriminality, jejich 
současného využití a budoucího rozvoje
- přesunem celé Městské policie Bílina do nové budovy včetně tech-
nologií
- podněty občanů dohledaných na veřejné internetové síti
- vytvořením nové koncepce prevence kriminality

Kterými tématy se komise zabývá 
aktuálně nyní?
- přesunem celé Městské policie Bílina do nové budovy včetně tech-
nologií
- podněty občanů dohledaných na veřejné internetové síti
- zřízením bytového fondu pro IZS

Co se již podařilo vyřešit, uzavřít, 
navrhnout, změnit a podobně?
Podařilo se svým způsobem změnit přístup Městské policie Bílina ke 
svým občanům a k náplni svých činností, pro které byla městem zří-
zena. Na této pozitivně vnímané změně má ve větší míře zásluhu nově 
zvolený ředitel Městské policie Bílina Milan Liška, který svou letitou 
praxí u PČR jasně uchopil svojí roli ve funkci. Své poznatky a nápady 
pravidelně předává na pravidelných schůzkách KPBaPK.
KPBaPK, na základě poznatků od občanů, ale i dle poznatků získa-
ných vlastní činností, úzce spolupracuje s jednotlivými institucemi 
města Bílina a s ostatními bezpečnostními složkami sídlící v teritoriu 
obce, na jejichž základě dochází k rychlé a účinné reakci, která má 
jediný cíl a to je spokojený občan.

Co se naopak i přes snahu 
komise nepodařilo nebo stále nedaří?
- nedaří se realizovat pravidelná setkání se zástupci institucí půso-
bících ve městě Bílina, která mohou mít vliv na celkovém stavu bez-
pečnosti ve městě. Toto však v poslední době není snad vinou jejich 
představitelů, nýbrž současnou a déletrvající pandemickou situací.
- déle trvající přesun Městské policie Bílina do nových prostor.

Mgr. Bc. Josef Veselý, 
předseda KPBaPK
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MaSÁžE bÍLiNa

Masérna Lucie Popperové září novotou a nabízí i nové 
služby, na klienty se těší ihned po rozvolnění
Nucené uzavření kvůli protipan-
demickému opatření využila 
Lucie Popperová k rekonstruk-
ci své masérny v Zahradní ulici. 
Lidé si nyní užijí vyššího komfor-
tu a příjemného moderního pro-
středí. “V masérně je upravené 
zcela všechno, prostředí změ-
nilo barvu ze žluté na příjem-
nou zelenou, interiér doplnilo 
nové elektrické lehátko, čistič-
ka vzduchu a připravené jsou i 
nové služby,” uvedla masérka. 
Lucie Popperová provádí rela-
xační, sportovní, reflexní i thaj-
ské masáže. V příjemném a vy-
hřátém prostoru si lidé mohou 
nechat namasírovat celé tělo, 
tedy hlavu, záda, horní i dolní 
končetiny, plosky nohou či prsní 
svaly. Komfort umocní elektric-
ké lehátko s možností nastavení 
až šesti různých poloh. “Nově 
nabízím i oxygen, tedy kyslíkový 

přístroj. Klienti mohou během 
masáže vdechovat čistý kyslík, 
čímž podpoří regeneraci bu-
něk v těle a funkci mozku. Je to 
skvělý doplněk k masáži,” dopl-
nila masérka. 
Další novou službou je kúra na 
redukci celulitidy. “Během jed-
noho měsíce klient podstoupí 

deset kúr, každá trvá půl hodiny 
a je moc příjemná. Již po první 
kúře je kůže na stehnech a hýž-
dích hladší, později se dostaví i 
vizuální výsledky,” popsala Lu-
cie Popperová.
Po masáži si mohou lidé zvo-
lit ještě nahřátí polarizovaným 
světlem, které příjemně zahřívá 

a regeneruje buňku o padesát 
procent rychleji.
Lucie Popperová se také věnuje 
kineziotapingu, tedy takzvané-
mu tejpování. Jdo o lepení spe-
ciálních pružných pásků na kůži, 
které podporují svaly, prokrvují 
je, zpevňují klouby a podobně. 
Dále mají klienti k dispozici au-
totrakční lehátko. “Na to si lehne 
a lehátko se naklápí, až se za-
čnou uvolňovat ploténky páteře, 
poté se lehátko vrací a ploténky 
se správně poskládají nazpět,” 
sdělila.
Masérnu Lucie Popperové zá-
jemci najdou v Zahradní ulici 
302, více informací mohou zís-
kat na e-mailu lucie.poppero-
va@seznam.cz nebo na telefon-
ním čísle 602 506 927. Masérna 
bude v provozu ihned po rozvol-
nění opatření. 

(pn)

úTULEk aNiDEf

Přežití v dnešní době a zajiš-
tění přísunu financí na provoz 
řeší snad každá nezisková or-
ganizace. Uzavření prostor pro 
veřejnost a nemožnost pořádat 
akce a ani se jich zúčastňovat se 
výrazně dotklo i útulek AniDef 
v Žimu. Proto se útulek rozhodl 
spustit e-shop, a umožnit tak 
svým podporovatelům nákup 
krásných a designových pro-
duktů. Celým e-shopem pro-
stupuje linie jednotlivých edic, 
designů s příběhem zvířat, kte-
rá útulkem prošla nebo se stala 
jeho maskotem, jako třeba Max, 
nyní mazlík útulku, jinak nea-
doptovatelný pes s mnoha kou-
sanci na kontě, který by jinde 
skončil eutanázií.
Každá edice má své poselství, 
svůj design a svou řadu produk-
tů.
Edice Max – Láska ukazuje směr. 
Je o tom, že láska dokáže zahla-
dit i ty nejhlubší rány způsobe-
né člověkem a znovu otevřít psí 
srdce. Z agresivního zlomeného 
psa se může vyklubat milující 
veselý pes jako je Max, srdcové 
eso útulku.
Edice Ben – Just wanted to 
say thank you. To je poděková-
ní těm, kteří se rozhodli zříci se 
svého pohodlí a měnit životy 

zvířat, která by jinak díky svému 
hendikepu živořila v osamění. 
Příkladem je Ben, inkontinentní 
pes v péči útulku, který by ji-
nak steskem zemřel. Dnes žije u 
úžasné dočaskářky a postupně 
se jeho duše otevírá a začíná 
zase věřit a lásku oplácet.
Edice Panther – Purrrfectly Im-
purrrfect. Ta vypráví o zvířatech, 
která na první pohled nelákají 
svým vzhledem, ale přesto jsou 
to neskutečně milující bytos-
ti, které jsou vděčné za každou 
kapku lásky, kterou dostanou. 
Najdeme v ní design kocourka 

Panthera - nedokonalého nave-
nek, dokonalého uvnitř.
Edice Charles – Srdcem a rozu-
mem, nikoliv očima. To je kam-
paň věnovaná tématu výběru 
psích kamarádů, neboť vzhled 
je jen balení, v jakém si svého 
parťáka a přítele na mnoho let 
pořizujete. Důležité jsou povaha, 
charakter a temperament jako 
u Charlese, kterého by chtěl 
každý, ale naštěstí se díky peč-
livému výběru dostal do těch 
správných rukou.
Edice Kravičky – Not something. 
Someone. Ta je o tom, že zvířata 

vnímají, cítí a milují a zasluhují si 
láskyplný přístup plný respektu 
ke svým potřebám. V této edici 
najdete Jasmínu a Olivera, roční 
telátka, která v AniDef vypiplali 
od jejich prvních dnů.
AniDefu se podařilo vytvořit 
krásné a stylové produktové 
řady oblečení, hrnečků, tašek a 
vaků a parádních drobností pro 
radost. Spolupracují s organi-
zací Se psem mě baví svět a v 
nabídce najdeme i knihu Gump 
a kalendář k nově vzniklému fil-
mu. Je znát snaha o šetrný pří-
stup k přírodě, oblečení i módní 
doplňky jsou z bio bavlny a ko-
lekce pelíšků a čmuchacích dek 
je z recyklovaných materiálů. 
Na své si přijdou dospělí, děti i 
chlupatí kamarádi a je v plánu 
e-shop stále rozvíjet a inovovat.
AniDef má na kontě přes tisíc 
zachráněných pejsků a přes 
sedm set kočiček a díky podpo-
ře lidí mohou nacházet domov 
dalším opuštěným zvířecím du-
šičkám. Pomozte pomáhat a za-
chraňovat nákupem, který dává 
smysl, na e-shopu www.eshop.
anidef.cz. Děkujeme za pomoc 
a podporu v této nelehké době, 
vážíme si každé pomoci.

Kolektiv útulku

Podpořit zvířata i činnost útulku mohou lidé 
zakoupením designových výrobků
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SPOLEČNOST
PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM OkOLÍ, ZNOVUOžÍVajÍcÍ i MiZEjÍcÍ

rEaLiTNÍ POraDENSTVÍ

Jaro je taková rozmarná doba, 
chvíli prší nebo dokonce chume-
lí, rozzářené sluníčko si s námi 
zalaškuje a jen svlékneme miki-
nu, schová se za mraky. Ale my 
se proto nezlobíme, je to přece 
koloběh přírody.
Máme  květen, nejkrásnější mě-
síc roku, užijte si ho jak jen to jde. 
Obujeme pořádné pevné boty, 
dnes si uděláme trošku nároč-
nější vycházku. Zkusíme se po-
dívat na kopec Chlum, potom 
úpatí Bořeně a  nakonec údolím 
Bezovky dojdeme až na Rado-
vesickou výsypku. Určitě najde-
me rostlinku, která vás zaujme a 
kdo ji nezná, bude si lámat hlavu, 
co že to vlastně je. Bylina, keřík, 
bodlák, co jsme to vlastně obje-
vili?
Jehlice trnitá (Ononis spinosa), 
rostlina, kterou jsem tu dlouhá 
léta neviděla. Dříve několik keří-
ků rostlo na úpatí Chlumu, letos 
jsem našla jediný mrňavý zbytek 
této rostlinky.
Změníme směr cesty a pokra-
čujeme k Radovesické výsypce. 
Uprostřed výsypky dojdeme ke 
spoustě rybníčků skrytých mezi 
břízkami. Na kraji lesíků objevíme 

co hledáme. Růžově kvetoucí 
jehlici trnitou v plné kráse. Jde 
o polokeřík vysoký asi 60 až 80 
centimetrů,osypaný růžovými 
květy motýlovitého tvaru, které 
lákají na nektar spoustu hmyzu. 
Jejich křehkou krásu ale brání 
dlouhé ostré trny, proto pozor. 
Jejich zapíchnutí do prstíku bolí 
a špatně se dá z rány vytáhnout. 

Pokud chcete rozdělit pozemek 
na více částí, připravte se, že 
úkon nebude úplně jednoduchý. 
Důvodů pro rozdělení může být 
několik. Mezi hlavní důvod pa-
tří, že chcete pozemek rozdělit 
kvůli prodeji po částech nebo 
například část pozemku darovat 
dětem.
Nejdříve si stanovte, jak chcete 
pozemek rozdělit. Kde bude vést 
dělící čára. Teď musíte nově vy-
tyčené hranice vyměřit. K tomu 
je potřeba zajistit si autorizova-
ného geodeta. Cena vyměření 
se pohybuje zhruba kolem pěti 
tisíc korun. Geodet pozemky vy-
měří na vámi udané hranici.

Možná proto se této rostlině říká 
babí hněv.
Jehlice patří do čeledi bobo-
vitých vytrvalých rostlin, roste 
na sušších slunných stráních a 
úhorech s obsahem vápence. 
Dolní listy keříku jsou trojčetné, 
horní jednoduché listy s palíst-
ky mají drobně vroubkovanou 
čepel. Nás ale více zaujmou kvít-

Pozemky se rozdělí tak, že nově 
vzniklé parcely dostanou nová 
parcelní čísla. Například poze-
mek č. 495 se rozdělí na dva s 
čísly 495/1 a 495/2. Geodet vy-
pracuje Geometrický plán, kde 
budou změny vyznačené. Geo-
metrický plán obsahuje mapové 
zpracování rozdělení pozemků, 
dále tam budou vyznačeny kóty 
a rozměry parcely nově vznik-
lých parcel. Tento  Geometric-
ký plán podá geodet oražený 
kulatým razítkem na katastrální 
úřad. Bude se zároveň vyžadovat 
souhlas majitelů okolních parcel  
s rozdělením. Bez těchto souhla-
sů se to neobejde.

ka. Sladce růžové motýlokvěté 
květy složené v jednoduchém 
klasovitém květenství, tvořené z 
růžové koruny (to je ten největší 
lístek kvítku), zvonkovité krátké 
pavézy (střed květu) obklopené 
asi deseti pylovými tyčinkami a 
semeníkem obsahujícím různé 
množství vajíček. Semeníky jsou 
lusky, které po dozrání puknou, 
semínka se vysypou a zbytky 
lusku opadají.Každý lusk má až 
pět semínek.
Protože se jedná o půvabný keřík, 
možná by se vám líbil i v zahrád-
ce. Prosím, ponechejte rostlinky 
na místě kde rostou, podmínky 
k růstu jim nezajistíte a rostliny 
poničíte. Potěšte se její zajíma-
vou krásou, opatrně přivoňte ke 
kvítkům, nepopíchejte si ale nos!
Jehlice je i dříve vyhledávaná lé-
čivka, my ji ničit nebudeme, pro 
léky si zajdeme do lékárny. Musí-
me si ty kousky přírody, co se tu 
objevují, hýčkat a radovat se, co 
v naší dříve skoro mrtvé krajině 
zase roste.
Že jsem vás zvala i na Bořeň? 
Tam vás nechám pátrat po růžo-
vých keřících samotné, ale ne-
bojte, najdete je.    Jitka Brejníková

Dalším krokem je potvrzení to-
hoto plánu obcí a místně pří-
slušným stavebním úřadem. 
Potvrzení je nutné z důvodu, aby 
rozdělení pozemku nebylo v roz-
poru se zástavbou obce. Jakmile 
dostanete souhlasy, je nutné na 
katastrálním úřadě podat žádost 
o zpřesnění pozemku. Zaplatíte 
poplatek dva tisíce korun a kata-
strální úřad vám ve lhůtě 25 dní 
pozemek rozdělí na vámi poža-
dované části.

Markéta Zelinková
RE/MAX Synergy

Rozdělení pozemku na více částí není zcela jednoduché

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY JE MOŽNÉ ZAKOUPIT 
V E-SHOPU BÍLINSKÉHO INFOCENTRA

Vzhledem k pandemické situaci jsou informační centra dočasně uzavřená, ale publikace nebo upomínkové 
předměty je možné zakoupit prostřednictvím e-shopu. Stačí si najít internetové stránky informačního cent-

ra na www.icbilina.cz, kliknout na ikonku e-shop a vybrat si ze zajímavých upomínkových předmětů s logem 
Bíliny, malbami městských dominant nebo mezi publikacemi o městě a jeho okolí. V rámci výdejního okén-
ka je možný osobní odběr upomínkových předmětů v Informačním centru na Mírovém náměstí.          (hub)
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Zastupitelstvo města schválilo 
plán dopravní obslužnosti měs-
ta Bílina pro období let 2021 a 
2026, který slouží jako podklad 
pro další rozvoj služeb ve ve-
řejné dopravě na území města. 
Hlavním předpokladem je sta-
novení podmínek pro efektivní 
rozvoj veřejné hromadné dopra-
vy.

Zastupitelstvo města schválilo 
zapojení města Bíliny do ná-
rodní sítě Zdravých měst České 
republiky a deklaraci k podpoře 
udržitelného rozvoje, zdraví a 
kvality života a přistupuje tím k 
mezinárodnímu programu Zdra-
vé město ONS-WHO. Zároveň 

pověřilo Ing. Radka Zenkera jako 
politika tohoto programu. Člen-
ství bude pro město přínosem, 
neboť bude možné získávat fi-
nanční a jiné prostředky z růz-
ných zdrojů. Do veřejného dění 
se zapojí veřejnost, neziskové 
organizace, podnikatelé, školy a 
školky.

Zastupitelstvo města schválilo 
19 žádostí sportovních spolků na 
jejich činnost z programu pod-
pory celoroční činnosti spolků 
ve městě Bílina.

Zastupitelstvo města nesouhla-
sí s požadavkem starosty obce 
Zabrušany na uzavření spolu-

Rada města vzala na vědomí 
informace o plánovaném kon-
certu Richarda Müllera, který 
by se měl uskutečnit v pátek 
13.08.2021 v Letním amfiteátru 
v Bílině.

Rada města schválila smlou-
vu o nájmu nemovitých věcí se 
společností Restaurace U Kádi, 
s. r. o., jejímž předmětem je pro-
nájem restaurace U Kádi na Ky-
selce. 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
na akce: 
- vestavba výtahu – základní 
umělecká škola a knihovna Bí-
lina,

- rekonstrukce elektroinstalace 
vstupních prostor, šaten, kavár-
ny, toalet, pokladen a hlavního 
rozvaděče divadla v Bílině,

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci: 
- „ZŠ Aléská – Odborná učebna 
a bezbariérové řešení školy“ je 
nabídka společnosti Buggalo, s. 
r. o., 
- „Novostavba správního objek-
tu s bytovou jednotkou pro are-
ál koupaliště Kyselka na p. p. č. 
1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 
a 1916/35 v k. ú. Bílina – část č. 
1 DEMOLICE“ je nabídka společ-
nosti MORKUS Morava, s. r. o.,
- „Ostraha majetku v areálech 
– Lázně Kyselka, Koupaliště Ky-

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

ENERGETIK/SPRÁVCE MAJETKU
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  24.5.2021
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, tel. 
602 290 911, 417 810 860

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

TECHNIK II 
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  31.5.2021 
Kontakt: Mgr. Eva Böhmová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 417 
810 930, 603 489 938 

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

INTERNÍ AUDIT
  
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  24.5.2021
Kontakt: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, 
mob. č. 602 112 323 

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

TECHNIK INVESTIC I
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  24.5.2021
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, tel. 
602 290 911, 417 810 860

práce spočívající v uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy k zajištění 
výkonu oprávnění Městské po-
licie v obci Zabrušany.

Zastupitelstvo města projed-
nalo možnosti odkupu bytů a 
bytových domů na území města 
Bíliny, včetně nabídek na odkup 
bytových domů č. p. 652-654 v 
ulici M. Švabinského a v Sídlišti 
Za Chlumem č. p. 819.

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvu o poskytnutí dotace 
ve výši 400.000 Kč Podkruš-
nohorskému gymnáziu Most na 
pořízení žákovských počítačo-
vých stanic a k částečné obnově 

nábytku v počítačové učebně 
gymnázia v Bílině.

Zastupitelstvo města schválilo 
kupní smlouvu se společnos-
tí ČEZ, a. s. jejímž předmětem 
je odkup stavby občanské vy-
bavenosti č. p. 878. Jedná se o 
bývalé předškolního zařízení v 
Sídlišti Za Chlumem, které by v 
budoucnu mohlo sloužit např. 
jako komunitní bydlení pro se-
niory nebo centrum sociálních 
služeb či pro vzdělávání dětí 
s nedokončeným základním 
vzděláním.

selka, Minigolf a Letní kino na 
Kyselce v Bílině“ je nabídka spo-
lečnosti BLESK Servis, s. r. o.

Rada města schválila změnu 
termínu konání Rady města Bí-
liny z 25.05.2021 na 18.05.2021.

Rada města schválila smlouvu 
na reklamu a propagaci spo-
lečnosti ČEZ Teplárenská, a. s., 
formou reklamní plachty, kte-
rá bude v období 01.06.2021–
31.05.2022 umístěna na objektu 
Kulturního domu Fontána. 

Rada města souhlasila se za-
pojením energetického využití 
odpadů EVO – Komořany do 
systému nakládání s odpady 
Ústeckého kraje v souladu s do-

hodou o partnerství a spoluprá-
ci na rozšíření systémového ře-
šení odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje.

Rada města souhlasila s na-
vrženým postupem doplnění 
navigačního systému směrníků 
(hnědé ukazatele) označujícího 
městské cíle města Bílina. 

Rada města souhlasila s dočas-
nou změnou hodin pro veřejnost 
21.05.2021 v provozovně České 
pošty, s. p., Bílina 4, Za Chlumem 
820 a s dočasným uzavřením 
této provozovny v období od 
24.05.2021 do 28.05.2021 z dů-
vodu provádění stavebních pra-
cí.

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina ze 14. dubna 2021

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 27. dubna 2021

Podrobnosti k výběrovým řízení jsou k dispozici na www.bilina.cz.
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Dne 26. května uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička

Hana Černá
S láskou vzpomínají manžel Václav, syn Jiří s rodinou, dcera Iveta s rodinou, 
příbuzní a kamarádi.

Dne 7. května 2021 to bude rok, co odešla paní 

Helena Řeháková 

z Bíliny. Jak si to zřejmě osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstává 
dál. S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná rodina.

vzpoMíNKa

PODĚkOVÁNÍ rOckOVý SbOr MELODica 

ELEkTrÁrNa LEDVicE

Děkujeme panu Koldusovi  
z Městských technických služeb 
Bílina za spolupráci a jeho velmi 
vstřícné, rychlé a spolehlivé jed-
nání. 

Kolektiv MŠ Síbova

Děkujeme kolektivu zdravotních 
sestřiček a personálu z bílinské 
polikliniky za přístup a ochotu, 
kterou nám věnovali při očko-
vání proti kovidu dne 14. března  
a 11. dubna 2021.

Manželé Láskovi

Veliké poděkování patří dětem  
a učitelkám z mateřské školy 
Čapkova a Za Chlumem. I v těch-
to náročných dnech si udělaly 
čas na naše klienty a přinesly 
nám pro potěchu ducha úžasné 
velikonoční dárky, které vyrobi-
ly. Děkujeme vám. Děkujeme,  
že na nás myslíte, a že nám svý-
mi výtvory vždy uděláte ohrom-
nou radost. Doufáme, že se již 
brzy uvidíme, a že vás bude-
me moci opět pozvat k nám do 
Domů se soustředěnou pečo-
vatelskou službou nebo klubů 
důchodců I a II.

Kolektiv Pečovatelské služby Bílina

Kapela Melodica si na nové al-
bum Rockový srdce pozvala 
hosta vskutku hvězdného. Pa-

K osvětové kampani Česko svítí 
modře, která má zvýšit pově-
domí veřejnosti o problematice 
autismu, se již po sedmé připo-
jila i Skupiny ČEZ. Své provozy 
či administrativní budovy napříč 
celou republikou proto v noci z 
2. na 3. dubna nasvítila modře. 
Modrá je totiž symbolem ko-
munikace – jedné ze tří oblastí, 
které jsou pro osoby s autismem 
problematické a pro vzájemné 
porozumění zcela zásadní. Do 
modra se tak zbarvila i Elektrár-
na Ledvice. „Nasvícením našich 
objektů po celé České republice 

trik Bartko je kytaristou v kapele 
Marka Ztraceného, se kterým 
hrál v roce 2019 také ve vypro-

jsme chtěli již tradičně poukázat 
na důležitost otevřené komuni-
kace o autismu a bourání bariér 
a mýtů, které poruchy autistic-
kého spektra provázejí. Přímé 
pomoci v této oblasti se přitom 
věnujeme dlouhodobě, ať již 
prostřednictvím Nadace ČEZ, 
nebo naší pravidelné zaměstna-
necké sbírky,“ uvedla Michaela 
Chaloupková, leader udržitelné-
ho rozvoje a členka představen-
stva Skupiny ČEZ. 
Lidé s autismem a jejich blízcí 
se snaží být v rámci svých mož-
ností a schopností platnou sou-

dané O2 Areně. Kapele nahrál 
kytarové party do písně Sou-
mrak a také si brzy zahraje v při-
pravovaném videoklipu. 
Melodica vypustila z nadcháze-
jícího alba již dvě písně, ke kte-
rým natočila videoklipy. Píseň 
Válka, kde si hlavní role zahráli 
L. Vondráčková, D. Gránský, M. 
Šimůnek a Svět se řítí do záhu-
by s Miss Czech Republic 2020 
Karolínou Kopíncovou. Album 
by mělo vyjít v letních měsí-
cích. Manažerem kapely je zná-
mý herec a moderátor Miroslav 
Šimůnek.

Hana Ježková

částí společnosti i v tomto pro 
všechny těžkém a frustrujícím 
období. Vládní opatření přijatá k 
omezení šíření koronaviru, jako 
například uzavření škol, omeze-
ní pohybu na veřejnosti, nošení 
ochranných pomůcek, omezo-
vání provozu sociálních služeb 
a další, ale přinášejí do jejich ži-
votů zásadní a okamžité změny, 
na které se však z důvodu svého 
stavu nejsou vždy schopni hned 
na 100 procent adaptovat. „Lidé 
s autismem se tak stávají terčem 
útoků na veřejnosti i přes to, že 
se také na ně vztahuje výjimka 
stran povinnosti používat pře-
depsané ochranné prostředky 
jako jsou respirátor či chirur-
gická rouška. Přinucením jejich 
použití má za následek závažné 
zdravotní a psychické následky 
v podobě regresu, vyvolání epi-
leptického záchvatu, paniky a 
podobně. Prostřednictvím právě 
probíhající kampaně můžeme 
společně i tento stav narovnat,“ 
upozornila Marta Pečeňová, ko-
ordinátorka platformy Naděje 
pro Autismus. 

(red)

Melodica spolupracuje s kytaristou 
od Marka Ztraceného

Nasvícením objektů energetici poukázali 
na důležitost komunikace o autismu

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Jak se můžu bránit?

Pokud je váš strom již napaden, nelze ho bohužel zachránit. Nejdůle-
žitější je včasné pokácení napadených stromů a asanace - likvidace 
škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžete zahubit odkorněním 
na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na 
motorovou pilu. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem 
vhodným insekticidním přípravkem.

Musím to vůbec dělat?

Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k 
ohrožování nebo poškozování lesů, takže pokud se objeví kalamitní 
škůdce na stromech rostoucích mimo les, je vaší povinností včas a 
účinně zasáhnout. Rovněž je nutné upozornit na bezpečnostní riziko 
suchého stromu, který může svým pádem způsobit škodu na ma-
jetku a v horším případě na zdraví či životě. Odpovědnost vlastníka 
dřeviny vyplývá z občanského zákoníku.

Jak je to s povolením ke kácení stromů?

V případě napadení kalamitním škůdcem stačí podle § 8 odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů, oznámit kácení nejméně 15 dnů předem Městskému 
úřadu Bílina, odbor stavební a životního prostředí - ochrana přírody.

Jak se můžu bránit?

Lesnická praxe vyvinula postupy, jak se přemnožení kůrovců brá-
nit. Tím nejdůležitějším je včasné pokácení napadených stromů a 
asanace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme asanovat 
včasným odvozem a zpracováním dřeva na pile, popř. mechanickým 
odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím 
adaptérem na motorovou pilu. Dále můžete provést chemickou asa-
naci postřikem vhodným schváleným přípravkem na ochranu, vždy 
s přimíchaným barvivem.

Co po odvozu napadených stromů?

Další formu boje s kůrovcem představuje umístění lapačů s fero-
monem, který kůrovce naláká a zachytí. Popřípadě lze umístit také 
lapáky, což jsou pokácené smrky, úmyslně zanechané v porostu, 
které se pečlivě hlídají. Ve správnou chvíli dojde k mechanické či 
chemické likvidaci kůrovců. O všem vás podrobně informuje odbor-
ný lesní hospodář.

Můžu zasáhnout preventivně?

Prevencí je odstraňování stromů atraktivních pro vývoj kůrovců z 
lesa. Vývraty a polomy a atraktivní těžební zbytky je tedy nutno včas 
odstranit. Je to vaše zákonná povinnost.
Každý vlastník lesa musí dle zákona o lesích provádět taková opat-
ření, aby zabránil působení škodlivých činitelů, to znamená, že musí 
hlídat svůj les, preventivně bránit jejich vývoji a šíření a v případě 
vzniku škod provést taková opatření, která zabrání dalšímu šíření 
škůdce a vzniku dalších škod.

Jak poznat, že strom je kůrovcem napaden?

- výrony pryskyřice a závrtové otvory, rezavé drtinky za šupinkami 
kůry na patě kmene, po sloupnutí kůry je možné nalézt typické po-
žerky,
- barevné změny jehličí, které postupně rezne a začíná opadávat, 
rovněž opadává kůra - pozdní příznaky.

Informace pro vlastníky lesa:

Počítá se s tím, že většina drobných vlastníků lesa nemá lesnické 
vzdělání. Proto je ustanoven odborný lesní hospodář, zkušený lesník 
s dlouholetou praxí, který vám poskytne odbornou radu ohledně 
vašeho lesa. Pokud jste si nezvolili svého odborného lesního hos-
podáře, je vám k dispozici odborný lesní hospodář pověřený pro 
vlastníky v katastrech obcí v působnosti ORP Bílina. Pro informaci 
kontaktujte Městský úřad Bílina, odbor stavební a životního prostře-
dí, státní správa lesů, Ing. Helena Volfová.

Informace pro majitele smrků v zahradách:

Pokud si nejste jisti, zda je váš strom napaden, kontaktujte Měst-
ský úřad Bílina, odbor stavební 
a životního prostředí - ochrana 
přírody a krajiny, 
Ing. Helena Volfová 
(tel. 417 810 875, 
email volfova@bilina.cz).

Kůrovec může napadnout i strom na zahradě. 
Jaké má majitel povinnosti?

Kvůli extrémně teplému a suchému počasí v předešlých letech se kůrovcová situace vyvíjí velmi nepříznivě. Kůrovec je škůdce, jehož vývoj 
probíhá pod kůrou stromů. Svým působením dokáže často zahubit i celé lesní porosty. Napadá nejen dřeviny v lesích, nýbrž i dřeviny rostoucí 
mimo les - v zahradách, parcích, ve volné krajině. Ohrožen je zejména smrk ztepilý. Většina napadených stromů na území města Bílina, napří-
klad v lázeňském parku Kyselka, se nachází na lesních pozemcích a jejich odstraňování bude probíhat průběžně podle aktuálních možností 
vlastníků v rámci těžby dřeva.




