
MALÍŘI PŘI PLANÉRU 
ZVĚČNÍ BÍLINU V OBRAZECH

Plaveckou halu 
čekají velké změny, 
bude nová nebo opravená
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Milí čtenáři, 

moc mě těší, že vám 
po dlouhé době opět 
mohu nabídnout vy-
dání Bílinského zpra-
vodaje, které je takřka 
plné pozvánek na nej-
různější akce. Chystají 
se koncerty, divadelní 
představení pro děti  

i dospělé, výstavy, malířský plenér, worksho-
py a mnoho dalšího. Jen vás prosím, sleduj-
te vždy aktuální informace organizátorů, 
přestože se zdá, že se již pandemická situ-
ace bude zklidňovat, může se stát, že opět 
dojde ke změnám, o kterých jsme v době 
uzávěrky nevěděli. 
První zpravodajská strana informuje o za-
čátku velkých změn v plavecké hale.  
V červnu by měli zastupitelé rozhodnout,  
co s halou bude dále. Je totiž na hraně ži-
votnosti. Jedna z možných variant je demo-
lice stávající haly a výstavba nové, moderní.  
To by bylo bezva, ale vyžádá si to mnoha-
milionové náklady. Tak uvidíme, jak vše do-
padne.
Na straně dvacet jsou informace k dotaci 
na výměnu kotlů. Vypadá to moc zajímavě, 
společnost Severočeské doly nabízí uhra-
zení až sta procent nákladů. Třeba se vám  
to zrovna hodí. 

Přeji vám příjemné čtení,

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Malým výtvarníkům se otevírají 
brány fantazie
Volná místa pro nové žáky 
základní umělecké školy hlásí 
výtvarný obor. 

Psí hřiště nabízí pravidelné 
tréninky
Spolek Psí škola Bílina se snaží 
oživit krásný kout patnáct let 
nevyužívaného termálního 
koupaliště v Bílině.

Podpora výměny kotlů a kamen
Dotační program společnosti 
Severočeské doly. 

Tyršák se těší zájmu dětí i po 
dlouhé zimě
V areálu Tyršovy zahrady v Bílině 
v době předcovidové začínaly 
první tréninky už během dubna.

Plaveckou halu čekají změny
Demolice nebo generální 
rekonstrukce čeká plaveckou halu 
v Bílině.

Bílina se stala jedním ze Zdravých 
měst
Město Bílina se zapojilo do národní 
sítě Zdravých měst.

Vyřiďte si osobní doklady 
na dovolenou včas
Plánujete letní dovolenou v 
zahraničí a nemáte platný cestovní 
pas? Požádejte o vydání nového 
cestovního pasu včas.

Strážníci pomohli ztracené 
seniorce i nemocnému muži
Hlídky Městské policie Bílina 
pomohly v uplynulých dnech hned 
dvěma osobám, které se nacházely 
v nesnázích.

Požádejte o dotaci pro zdravotně 
znevýhodněné dítě
Dotaci lze čerpat z programu 
podpory zdravotně postižených 
dětí městem Bílina. 

Obraz nebo fotografie? Rozdíl 
se nehledá snadno
Galerie Pod Věží představuje 
malíře, představitele hiperrealismu, 
Georga Šimka.

Přírodu i tradice Moravského 
Slovácka přiblíží výstava
Kousek jižní Moravy přináší do 
Bíliny výstava s názvem Moravské 
Slovácko, kterou je možné navštívit 
do 27. června ve Výstavní síni  
U Kostela. 

Knihovna připravila letní výzvu
Městská knihovna zve  
k letnímu knižnímu rošťáctví,  
do knižního světa plného zábavy, 
dobrodružství, humoru a lásky.

Děti z domova pečují 
o hrušňovou alej
S dětmi a s ostatními vychovateli 
jsme se společně zapojili do 
odstraňování porostů kolem 
našeho dětského domova.
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ZDraVOTNiCTVÍ

kULtUra

pejsek k adopci

Kona
Kona se do útulku dostala po smrti svého 
majitele. Je smutná, ale neskutečně hodná. 
Snáší se se všemi pejsky, je klidná, čistot-
ná, velmi tichá, naprosto nenáročná fenka 
vhodná pro klidnějšího majitele. Čeká ji ješ-
tě ošetření zubů, má je ve špatném stavu,  
a kastrace.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

kriMi
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PLaVECkÁ haLa bÍLiNa

Pavlína Nevrlá

Demolice nebo generální re-
konstrukce čeká plaveckou halu 
v Bílině. Technický stav objektu 
A, tedy části s bazénem, je na 
hraně požadovaných norem,  
a vyžaduje tak brzký zásah.  
V úvahu přicházejí tři možnosti 
řešení. “Budova je ze sedmde-
sátých let minulého století, její 
životnost pomalu končí a mu-
síme se tedy rozhodnout, jak 
budeme postupovat dále. Roz-
hodně chceme plaveckou halu 
v Bílině zachovat. Stavba nové 
budovy i generální oprava jsou 
však možnosti finančně vel-
mi náročné, a tak je zapotřebí  
si finální rozhodnutí promyslet  
a zvážit různá řešení,” uvedla 
starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová. 
Potřeba velké rekonstrukce  
se netýká objektu B plavec-
ké haly, ve kterém se nachází 
sauna. Ten byl zrekonstruován  
v roce 2016 a funguje bezpro-
blémově. 
Tři varianty řešení byly předlo-
žené zastupitelům na květno-
vém zasedání, v červnu by se 
měli rozhodnout, k jaké z nich se 
přikloní.

Generální rekonstrukce 
stávajícího objektu
První možnost se zabývá roz-
sáhlými opravami kompletně 
celého technického zázemí bu-
dovy, tedy vzduchotechniky, 
elektroinstalací, vytápění, úpra-
vy vody, zdravotechniky, požár-
ního systému, vestibulu, šaten, 
parních kabin a prostorů pro za-
městnance. Zachovaná by byla 
pouze nosná konstrukce, strop, 
konstrukce střechy a obvodo-
vý plášť, který byl instalován  
v roce 2013. “Stavebně-technic-
ká konstrukce by však při této 
variantě stále zůstala z roku 
1973. Určovala by tedy mož-
nosti modernizace a mohla by 
v tomto směru znamenat různá 
omezení. V dalších letech by si 
zřejmě vyžádala i další investice. 
Toto je tedy potřeba také zvážit,” 
upozornila místostarostka Mar-
cela Dvořáková.
Bazénová vana by musela být  
z vnitřní strany obložena nerezo-
vým plechem kvůli prodloužení 
životnosti jak vany samotné, tak 
i nosné konstrukce. Tím by do-
šlo ke zúžení bazénu, který by 
měl nově pět plaveckých drah 
místo šesti.

demolice objektu A a jeho nová 
výstavba. Technické zázemí by 
bylo navrženo v souladu nejen  
s aktuálními předpisy a norma-
mi, ale především by reagovalo 
na potřeby a požadavky pla-
veckého pětadvacetimetrového 
bazénu se šesti drahami pro zá-
vodní sporty, například plavecké 
disciplíny, skoky do vody, spor-
tovní potápění, podvodní ragby, 
tréninkové hřiště vodního póla, 
ale i pro výcvik a nácvik záchra-
nářských situací složek Integro-
vaného záchranného systému.
Jako doplňkové zařízení je za-
komponována vířivka pro 6 až 8 
osob. Do bazénu by byl pozvol-
ný vstup pro méně pohyblivé 
plavce nebo pro seniory, kteří 
nyní namáhavě vylézají po žeb-
říku.
Dalším navrženým zařízením 
jsou parní komory jako součást 
šaten a sprchových sestav.
Demolice objektu by vyšla 
zhruba na jeden milion korun 
za předpokladu, že by se ba-
zénová vana a konstrukce dala 
protiúčtem do výkupu železa. 
Dalších 187 milionů by stála vý-
stavba nového objektu. 
Možností je také výstavba pla-
vecké haly zcela jiných para-
metrů podle finančního limitu 
daného zastupitelstvem.

Řešení neodkladných oprav
Třetí varianta se jeví jako nejmé-
ně schůdná s ohledem na další 
dlouhodobý provoz plavecké 
haly. Městské technické služby, 
které objekt spravují, označily 
celkový stav jako špatný, ne-
vyhovující současným normám  
a hygienickým podmínkám 
s nutností radikálních oprav. 
Vzhledem k zastaralosti objek-
tu nejsou vhodné jen lokální 
opravy. Opravy v minulosti řešily 
hlavně vizuální stránku. Nejnut-
nější by tedy byly opravy nevy-
hovujícího chemického hospo-
dářství, pískových filtrů, nástřiku 
bazénu, prorezlých zárubní, ne-
vyhovující dlažby, izolace, sprch, 
obkladů, parních kabin, vzdu-
chotechniky a elektroinstalace. 
Dále je zapotřebí opravit pro-
padlou kanalizaci, zázemí pro 
zaměstnance i strojovnu. Tyto 
opravy by však nebyly gene-
rálního charakteru jako u první 
možnosti, řešily by pouze hava-
rijní stav, aby nedošlo k uzavření 
objektu.

Stávající obvodový plášť v zim-
ních měsících vykazuje výrazné 
nedostatky – špatnou až chy-
bějící parozábranu. Aby moh-
la být vada odstraněna, bylo 
by zapotřebí demontovat celý 
plášť. Předběžný odhad nákla-

dů na generální rekonstrukci  
je vyčíslen na 145 až 160 milionů 
korun. 

Demolice stávajícího objektu 
a výstavba nového
Druhou variantou je kompletní 

Plaveckou halu čekají změny, tři varianty řešení 
nabízejí opravy či výstavbu nového objektu

Technologie strojovny plavecké haly i vnitřek je plně funkční, avšak na hraně život-
nosti. Údržba vyžaduje stále vyšší finanční náklady.
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KRIMI

MĚSTSkÁ POLiCiE bÍLiNa

svodky Mp

MĚSTSkÁ POLiCiE bÍLiNa

Strážníci pomohli ztracené seniorce i nemocnému muži

Vozovku auta znečistila 
barvou i betonem

Hlídky Městské policie Bílina pomohly  
v uplynulých dnech hned dvěma osobám, 
které se nacházely v nesnázích. 
Operační středisko městské policie přijalo 
oznámení ostrahy nádraží Českých drah, že 
ve vestibulu se nachází poměrně značně 
zmatená seniorka. Strážníkům, kteří se na 
místo dostavili, sedmaosmdesátiletá žena 
uvedla pouze své jméno a město, kde bydlí. 
Bohužel, více smysluplných informací již 
vzhledem k její pokročilé duševní nemoci 
nezískali. Seniorka u sebe neměla žádné 
osobní doklady, nevěděla, kde se nachází 
a pouze opakovala domnělý cíl své cesty. 
Strážníci zkontaktovali okolní zdravotnická 
zařízení, zda nepostrádají pacientku, a policii, 

Vlekl vrak bez řidičáku
Strážníkům neuniklo zraku vozidlo, kterému 
kromě jiných dílů chybělo zadní okno, zadní 
světlo, registrační značka a přes popraskané 
přední okno by měl s bezpečným výhledem 
problémy i pohádkový pan Bystrozraký. 
Přidáme-li k tomu zjištění, že vozidlo je vy-
řazeno z provozu a tudíž nemá na silnici co 
pohledávat, je absence povinného pojištění 
jen jakýmsi doplňkem předchozího. 
Perličkou na celé situaci byla argumentace 
řidiče vlečného vozidla. Pohoršoval se nad 
tím, že se hlídka zaměřila zrovna na ně, ale ji-

ných osob, které jezdí bez řidičského opráv-
nění, si prý strážníci nevšímají. Bylo totiž 
zjištěno, že muž, který řídil vlečené vozidlo 
je právě jedním z těch, kteří řidičským prů-
kazem nedisponují.

Žena na strážníky nevyzrála
Strážníci se ve službě poměrně často se-
tkávají s jednáním, které naplňuje rčení, že 
komu není rady, tomu není pomoci. Jedním 
z posledních takových případů bylo konání 
obyvatelky jednoho z bílinských sídlišť, kte-
rá v rozporu se zákonem odložila ke kontej-

nerům na komunální odpad starý nábytek. 
Strážníci osobu poučili, že zbavovat se ne-
potřebného nábytku tímto způsobem není 
úplně nejlepší nápad, přičemž jí připomněli 
existenci sběrného dvora, kam může nepo-
třebné věci odvézt, a to zcela zdarma. Jeli-
kož žena nábytek po poučení z místa ihned 
odklidila, obešla se celá věc bez sankce. 
Bohužel o dvě hodiny později, byl nábytek 
opět tam, kde předtím. Původkyně odpadu 
si patrně myslela, jak chytře na strážníky vy-
zrála. K její smůle to zase až taková chytris-
tika nebyla. 

Strážníci v uplynulých dnech ře-
šili znečištění vozovky, a to hned 
ve dvou případech. V prvním 
případě se jednalo o znečištění 
betonovou směs, ve druhém in-
teriérovou malířskou barvu.
Na vylitou betonovou směs na 
silnici E442 byli strážníci telefo-
nicky upozorněni. Hlídka, která 

na místo vyjela, zjistila, že beton 
je vylitý od kruhového objezdu 
u radnice, přes kruhový objezd 
u Lidlu a dále stopa vedla až do 
ulice Pražská k výjezdu z Bíliny. 
Vyhodnocením kamerových zá-
znamů bylo zjištěno vozidlo, ze 
kterého směs na vozovku unikla. 
Dalším šetřením strážníci usta-
novili firmu, kde byl beton nalo-
žen a následně i totožnost řidiče 
vozidla. Čištění vozovky proved-
ly Městské technické služby Bí-
lina. Případ bude řešit příslušný 
správní orgán. Zákon za tento 
přestupek umožňuje uložení po-
kuty až do výše 300 tisíc korun. 
Stopu po interiérové malířské 
barvě sledovala hlídka od zim-
ního stadionu až na Sídliště Za 
Chlumem. Tam strážníci zjistili 
vozidlo, ze kterého barva vyté-
kala. Řidič nádoby s barvou na-
ložil tak nešikovně, že se na příč-
ném prahu u zimního stadionu 
jedna z nádob převrhla. Správní 
orgán bude za výmalbu vozovky 
řidiči vyměřovat spravedlivou 
odměnu.
                                                                                             (mp)

zda osoba uvedeného jména není pohřešo-
vána. Vše s negativním výsledkem. Naštěstí 
strážníci zjistili, že žena má při sobě mobilní 
telefon. 
Zbytek příběhu tak měl již rychlý spád. Hlíd-
ka kontaktovala příbuzné, kteří seniorku již 
sice hledali, avšak v jiném městě. Nakonec 
tedy vše dobře dopadlo. Příbuzní si pro ženu 
přijeli a v pořádku ji od hlídky převzali do své 
péče. 
Operační středisko dále přijalo oznámení, 
že u jednoho z bílinských supermarketů se 
nachází muž, který hodlá nastoupit do vozi-
dla. Oznamovatel uvedl, že vrávorající muž 
však očividně není ve stavu, kdy by měl řídit. 
Hlídka, která se na místo dostavila, zjistila,  

že se v tomto případě nejedná o případ alko-
holem ovlivněného řidiče. 
Muž měl akutní zdravotní problém. Přízna-
ky napovídaly, že by se mohlo se jednat  
o pokles krevního cukru, případně i o srdeční 
příhodu. Strážníci přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu, která se o pacienta posta-
rala a následně jej převezla do nemocnice. 
Strážníci poté vyrozuměli rodinné příslušní-
ky o převozu jejich příbuzného do nemocni-
ce a byl jim předán i telefonický kontakt. 
Velitel hlídky po ukončení případu telefonic-
ky poděkoval oznamovateli, jehož zásluhou 
nenastaly mnohem závažnější následky. 

(mp)
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SÍDLišTĚ Za ChLuMEM

NÁrODNÍ SÍť ZDraVýCh MĚST

MĚSTSké TEChNiCké SLužby bÍLiNa

Část obyvatel panelového domu v Litomě-
řické ulici číslo 863 - 866 chce přesunout 
sportovní arénu v Čapkově ulici. Důvodem 
je vysoká hlučnost a narušení klidného byd-
lení. Zastupitelé se na svém jednání zabý-
vali několika možnostmi, které by mohly 
pomoci problém řešit. Zároveň se však na 
vedení města obrátili i další obyvatelé, kteří 
naopak hřiště chtějí zachovat a nesouhlasí 
s jeho přesunem, protože by se vzdálilo od 
centra sídliště a rodiče by neviděli na hrající 
si děti.
Nejschůdnější variantou je tedy soubor 
opatření, která pomohou snížit hlučnost. 
“Jedná se jak o technická řešení, tak i systé-
mová. Obyvatele obtěžuje hlavně rezonan-
ce zvuku, například když děti kopou míčem 
do ochranné konstrukce, dále dunění při hře  
s míčem na betonovém povrchu, ale také křik 
dětí a hlučnost reprodukované hudby, která 
se v místě nepříjemně rozléhá,” popsala sta-
rostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Zastupitelé se s veřejností na kompromis-
ním řešení dohodli s tím, že situace se opět 
zhodnotí na podzim letošního roku. “V nej-
bližší době se pokusíme provést například 
úpravy konstrukce hřiště, aby po úderu 
balonem nedrnčela, a vybudování jediné 
vstupní branky, která bude uzamykatelná, 
upravíme provozní řád a zvýšíme dohled 
ze strany městské policie. Zvažujeme také 
úpravu povrchu nějakou moderní technolo-
gií, která dokáže tlumit zvuk míče. S odbor-
níky se poradíme i na dalších technických 
úpravách,” uvedla místostarostka Marcela 
Dvořáková.

Město Bílina se zapojilo do národní sítě Zdra-
vých měst. Do té je zapojeno již 130 měst, 
obcí a regionů, které v České republice spo-
lupracují již šestadvacet let a přináší stov-
ky příkladů dobré praxe v oblasti zdravého 
životního stylu, kterou může ovlivnit město 
jako takové či jeho organizace. Členové sítě 
se vzájemně inspirují, sdílejí úspěšná řešení, 
pomáhají si se strategiemi a projekty. “Díky 
členství získáváme přístup k databázi infor-

Městské technické služby prodloužily zá-
bradlí na mostě ke Kyselce. Zvýšily tím bez-
pečí procházejících lidí. V místě, kde konči-
lo původní zábradlí, se totiž vytvořil volný 
prostor mezi dřevinami a nepozorný chodec 
mohl při šlápnutí mimo chodník sklouznout 
ze svahu. Na možné nebezpečí upozornily 
učitelky z mateřinek, které tudy chodí s dět-
mi na procházky do parku. Technické služby 
tedy k původnímu zábradlí přidaly další dva 
panely a prodloužily ho zhruba o dva metry.

 (pn)

Dojde také k systémovým řešením, napří-
klad uzamykání areálu po 19. hodině, aby 
se tam ve večerních a nočních hodinách 

mací. Můžeme čerpat zkušenosti z jiných 
měst a neopakovat jejich chyby, můžeme se 
inspirovat dobrou praxí v oblastech zapojení 
veřejnosti, využít konzultace s univerzitami  
i praktiky,” nastínil radní Radek Zenker.
Národní síť Zdravých měst pořádá tema-
tické semináře, celostátní konference, po-
užívá sociální sítě. “Zejména tedy můžeme 
využívat členské služby, zkušenosti, návody  
a doporučení pro postup Zdravých měst  

nescházely starší děti a mládež. Celý are-
ál by pak měla nepřetržitě snímat kamera  
a v odpoledních hodinách jej budou hlídat 
asistenti prevence kriminality a hlídky stráž-
níků. 
Na zasedání zastupitelstva zazněly také 
další možnosti. Například zrušení arény  
a ponechání pouze betonové plochy, tím by 
se však eliminoval pouze hluk z ochranných 
konstrukcí a děti by se na místě ke hře schá-
zely dále. Tím, že by se však již nejednalo  
o oficiální hřiště, neplatil by provozní řád  
a obtížněji by se dohlíželo na chování dětí. 
Dalším návrhem bylo zrušení arény a přesu-
nutí jinam. Město však v okolí nevlastní žád-
né vhodné pozemky, na kterých by mohlo  
v současné době hřiště stát.  
Možností je také zrušení arény bez náhrady 
a na jejím místě vybudování parkoviště nebo 
výsadba trávy.  
Hřiště bylo na místě vybudované v 80. le-
tech minulého století při výstavbě sídliště. 
Jeho nevýhodou je umístění příliš blízko 
obytných domů. Již v minulosti si lidé stě-
žovali, že děti kopou míče do oken domu 
nebo na balkony, to město v minulosti vyře-
šilo běžným vysokým oplocením. To se však 
ukázalo jako nevhodné řešení, protože po 
něm děti lezly a hrozilo jim nebezpečí úrazu, 
a také se zvýšila hlučnost drnčením oploce-
ní po úderu. V roce 2019 byla vybudovaná 
současná aréna, která sice splňuje bezpeč-
nostní i hlukové normy, umístění tak blízko 
domů je však stále problematické.

(pn)

ke kvalitě života, zdraví a udržitelnému roz-
voji. Jde o rozsáhlou know-how bázi. V nej-
bližší době proběhnou schůzky se zástupci 
asociace, ze kterých vzejdou konkrétní pro-
gramy a využití nástrojů, které máme díky 
členství k dispozici. Zejména nás v současné 
době zajímá on-line nástroj Pasport budov 
pro správu majetku municipality,” doplnil 
Radek Zenker. 

(pn)

Hluk ze hřiště ruší obyvatele okolních domů

Bílina se stala jedním ze Zdravých měst

Přecházení přes most na Kyselku je bezpečnější
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ZDRAVOTNICTVÍ

ODbOr SOCiÁLNÍCh VĚCÍ a ZDraVOTNiCTVÍ

ODDĚLENÍ SOCiÁLNĚ-PrÁVNÍ OChraNy DĚTÍ

PrOVOZNÍ DOba ODbĚrOVýCh MÍST Na COViD-19

Můj PrakTik ON-LiNE

ODbOr SOCiÁLNÍCh VĚCÍ a ZDraVOTNiCTVÍ

Požádejte o dotaci pro zdravotně znevýhodněné dítě

Případová konference slouží k řešení problémů

Obyvatelé mohou využívat služeb praktiků na dálku

Zkontrolujte si přehled dob důchodového pojištění

Dotaci lze čerpat z programu 
podpory zdravotně postižených 
dětí městem Bílina. Program 
schválilo Zastupitelstvo měs-
ta Bíliny dne 4. listopadu 2020  
a nabyl účinnosti od 1. ledna 
2021.
Dotace může být poskytnuta 
na lázeňskou léčebně rehabi-
litační péči, léčebnou rehabili-

Případová konference předsta-
vuje jeden z nástrojů pomoci v 
systému péče o ohrožené dítě, 
který je v praxi orgánů sociál-
ně-právní ochrany dětí běžně 
využíván. Setkání umožňuje ko-
ordinovat aktivity v souladu se 

OKB Lab 
areál HNsP
pondělí - pátek: 8 až 12.30 hodin, 13.30 až 18 hodin
sobota: 13 až 17 hodin
neděle: 13 až 17 hodin

Pojištěnci Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ČR z Ústec-
kého kraje mají možnost využít 
speciální nabídku své zdravotní 
pojišťovny – služby praktického 
lékaře na dálku. V případě, že 
hledají praktického lékaře a je 
jim více než 15 let, mohou se 
zaregistrovat u lékařů klinik EUC 
ve velkých městech. Dostanou 
se tak do trvalé péče praktiků v 

Prostřednictvím ePortálu České 
správy sociálního zabezpečení 
si každý může prověřit své doby 
důchodového pojištění nebo si 
ověřit, zda je přihlášen k nemo-
censkému či důchodovému po-
jištění.
Kontrolovat doby důchodového 
pojištění několik let zpětně, pří-
padně shánět zpětně potvrzení 

taci, pořízení zdravotních nebo 
rehabilitačních pomůcek nebo 
pořízení jiných zvláštních pomů-
cek, služeb, věcí, které poslou-
ží k odstranění, zmírnění nebo 
překonání následků zdravotního 
postižení, podpoří dítě k začle-
nění do systému vzdělávání či 
společenského života. Žádost 
lze podat do 30. června 2021.

zájmem dítěte a vytvořit otevře-
ný a prostupný systém pomoci a 
podpory, který pružně reaguje 
na aktuální potřeby ohroženého 
dítěte a typ jeho problému.
Jedná se nejen o způsob řeše-
ní konkrétní situace ohrožené-

Covid Test Centrum
parkoviště mezi Albertem a nádražím
pondělí - pátek: 7 až 17 hodin
sobota: zavřeno
neděle: 9 až 17 hodin 

ordinacích s nejmodernějším vy-
bavením, přímou vazbou na am-
bulantní specialisty a zázemím 
laboratorních služeb a zobrazo-
vacích metod. A to i přesto, že žijí 
i v odlehlých místech obou krajů. 
Podmínkou je jediné – možnost 
a ochota pojištěnců komuniko-
vat s ordinací praktického lékaře 
pomocí digitálních technologií.
Pojištěnci navštíví fyzicky no-

o době pojištění je velmi nároč-
né. I když valná většina zaměst-
navatelů své povinnosti plní a 
přihlásí pojištěnce u účasti na 
důchodovém a nemocenském 
pojištění a odevzdává evidenční 
list důchodového pojištění. Ne-
dopatřením se však může stát, 
že potřebné informace nebudou 
ČSSZ nahlášeny. Na ePortálu 

Program včetně žádosti a po-
vinných příloh je dostupný na 
Informačním serveru města Bí-
liny, webových stránkách Města 
Bíliny www.bilina.cz – Městský 
úřad – Odbory MěÚ – Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví – 
Formuláře.
V případě potřeby Vám po-
skytneme další informace  

ho dítěte a jeho rodiny s rodiči, 
popřípadě i samotným dítětem 
či širší rodinou, ale rovněž o 
efektivní nástroj v rámci multi-
disciplinární spolupráce, který 
umožňuje zapojení dalších po-
máhajících a zainteresovaných 

vého praktického lékaře pouze 
na začátku při registraci a pak 
vždy jen tehdy, pokud to bude 
vyžadovat jejich zdravotní stav. 
V ostatních případech může 
pacient konzultovat řadu běž-
ných úkonů s lékařem z pohodlí 
svého domova. Díky tomu mo-
hou i lidé ze vzdálených oblastí  
a menších vesnic využívat špič-
kové péče specialistů. Každý 

ČSSZ si lze informace ověřit, v 
případě nesrovnalostí je mož-
né skutečnosti doplnit či opra-
vit. Na internetových stránkách 
ČSSZ https://eportal.cssz.cz/ 
lze spustit informativní výpočet 
starobního důchodu, náhled na 
informativní osobní list důcho-
dového pojištění, informace o 
stavu a průběhu vyřizování žá-

v kanceláři č. 207 nebo č. 208 
na Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví Městského úřa-
du v Bílině, Žižkovo náměstí 58. 
Kontaktovat nás můžete i na 
telefonních číslech 417 810 910  
a 417 810 925.

Bc. Alena Procházková, DiS.

subjektů a osob. Toto případo-
vé setkání je šancí pro vytvo-
ření atmosféry spolupráce a 
propojení podpůrné sítě s tím,  
že předním hlediskem zůstává 
zájem dítěte.

Iva Zábojníková

všední den od 8 do 18 hodin 
může pacient on-line konzulto-
vat s praktickým lékařem svůj 
zdravotní problém, nechat si 
vystavit e-recept, e-žádanku na 
vyšetření covid-19 nebo ukončit 
e-neschopenku.                      (pn)

Více informací je na: 
www.euc.cz/zpmv

dosti o dávku nemocenského 
pojištění a další. Pro bližší infor-
mace lze kontaktovat Českou 
správu sociálního zabezpečení 
na telefonním čísle 800 050 
248 nebo Okresní správu sociál-
ního zabezpečení v Teplicích na 
telefonním čísle 417 591 111, či 
osobně na Přítkovská 1576, Tep-
lice.                          Iva Zábojníková
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ODbOr SPrÁVNÍ a VNiTřNÍCh VĚCÍ

odbor škoLství, kULtUry a sportU

Vyřiďte si osobní doklady na dovolenou včas

Podpora sportu a kultury pokračuje i letos

Plánujete letní dovolenou  
v zahraničí a nemáte platný ces-
tovní pas? Požádejte o vydání 
nového cestovního pasu včas 
a nenechávejte podání žádosti 
až do doby před letní turistic-
kou sezonou. Vyhnete se tak 
zbytečným frontám na úřadech, 
ušetříte čas i peníze. Za vydá-
ní cestovního pasu ve lhůtě 30 
dnů zaplatíte správní poplatek 
600 korun, u dětí mladších 15 
let 100 korun. 
Nestačili jste podat žádost o vy-
dání cestovního pasu ve lhůtě 
30 dnů? Můžete podat žádost o 
vydání cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě do 24 hodin pracov-
ního dne nebo do 5 pracovních 
dnů. Správní poplatek u cestov-
ního pasu vydaného do 24 ho-
din pracovního dne činí 6 tisíc 
korun (u dětí mladších 15 let 2 
tisíce korun) a 3 tisíce korun u 

Město Bílina dlouhodobě pod-
poruje sportovní spolky mají-
cí sídlo na území města Bíliny, 
které nejen dlouhodobě pracují 
s dětmi a mládeží, ale zajišťují  
i aktivity dospělých. O podpo-
ru žádají každoročně v rámci 
schváleného dotačního progra-
mu. V letošním roce o finanční 
podporu požádalo devatenáct 
spolků, což je o dva méně než 
v roce 2020. Sportovní komise 
rady města jednotlivé žádosti 
posoudila a následně dopo-
ručila finanční podporu všech 
žadatelů včetně návrhu výše 
podpory. Návrh na přidělení 

cestovního pasu vydaného do 
5 pracovních dnů (u dětí do 15 
let 1 tisíc korun). Za tento popla-
tek obdržíte plnohodnotný ces-
tovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biomet-
rickými údaji s platností 10 let (u 
dětí mladších 15 let s platností 
na 5 let).
Máte-li platný cestovní pas, 
zkontrolujte si dobu jeho plat-
nosti. Hodláte-li cestovat mimo 
Evropskou unii, zjistěte si u vel-
vyslanectví daného státu, jakou 
minimální dobu platnosti ces-
tovního pasu cizí stát vyžaduje. 
Požadovaná minimální doba 
platnosti cestovního pasu může 
být například 6 měsíců ode 
dne vstupu nebo vycestová-
ní z území cizího státu. Dále se 
informujte, zda je ke vstupu a 
pobytu na území daného státu 
třeba vízum. 

dotací nejdříve odsouhlasila 
rada města, poté na dubno-
vém veřejném zasedání návrh 
podpořilo zastupitelstvo města 
a schválilo rozdělení částky ve 
výši 7,5 milionu korun. Sportovní 
kluby peníze využijí na proná-
jmy, provoz sportovišť i na vlast-
ní činnost.
Nad rámec dotačního progra-
mu město podpoří projekty, 
které zajišťují volnočasové ak-
tivity, rozšiřují stávající nabídku 
nebo iniciují nové sportovní a 
volnočasové akce. O tuto pod-
poru žádají organizace a fyzické 
osoby v průběhu roku. Celkový 

Nestačili jste si vyřídit cestovní 
pas a cestujete v rámci Evrop-
ské unie? K cestám do států 
Evropské unie můžete jako ces-
tovní doklad použít občanský 
průkaz. Rovněž lze občanský 
průkaz použít i k cestování do 
Norska, Švýcarska, Lichten-
štejnska, Islandu, Albánské re-
publiky, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Gruzie, Makedon-
ské republiky, Moldavské re-
publiky a Srbské republiky. 
Standardní lhůta pro vydání 
občanského průkazu je 30 dní. 
Stejně jako u cestovních pasů 
je možné vyhotovit občanský 
průkaz i ve zkrácené lhůtě do 24 
hodin pracovního dne nebo do 
5 pracovních dnů. Je však nutné 
počítat se zvýšeným správním 
poplatkem, a to 1 tisíc korun 
za občanský průkaz vydaný do 
24 hodin (u dětí mladších 15 let 

objem peněz určených na pod-
poru těchto projektů činí 650 ti-
síc korun, z toho 200 tisíc korun 
na sportovně zaměřené projek-
ty a 450 tisíc korun na podporu 
kulturní a zájmové činnosti.
Rozdělení dotací není posled-
ní finanční podporou sportu a 
kultury ze strany města. Město 
ze svého rozpočtu podporuje 
opravy a modernizaci sportov-
ních a kulturních zařízení v ma-
jetku města a činnost organiza-
cí, které zajišťují jejich provoz.
Město nabízí i takzvanou ne-
finanční podporu, a to formou 
bezplatné propagace pod-

500 korun) a 500 korun u ob-
čanského průkazu vyhotovené-
ho do 5 pracovních dnů (u dětí 
mladších 15 let 300 korun).
I dítě mladší 15 let může cesto-
vat na občanský průkaz. Pro děti 
do 15 let je správní poplatek za 
vydání občanského průkazu 
pouze 50 korun a jeho platnost 
je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje 
osobní doklad zákonný zástup-
ce, a to na kterémkoli obecním 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, popřípadě u Ministerstva 
vnitra, pokud žádáte o občan-
ský průkaz nebo cestovní pas 
ve zkrácené lhůtě. 
I novorozeňata musí mít pro 
cesty do zahraničí cestovní do-
klad. Rodný list není cestovním 
dokladem. 

Petra Krejčová 

pořené činnosti v Bílinském 
zpravodaji, na webových a fa-
cebookových stránkách města  
a informačního centra či uděle-
ním záštity města Bíliny a jeho 
představitelů nad významnými 
nebo mimořádně prospěšnými 
akcemi konajícími se na území 
města Bíliny. Pravidla pro udělo-
vání záštity města Bíliny a jeho 
představitelů včetně vzoru žá-
dosti jsou zveřejněna na webo-
vých stránkách města Bíliny  
v sekci Městský úřad - Odbory 
MěÚ – Kancelář úřadu.

Eva Myslíková

Poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2021 je 30. června 2021

Poplatek na rok 2021 je stanoven ve výši 500 korun 
na osobu a rok (tedy 250 korun za  osobu a pololetí).

Poplatek lze uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině:
pondělí 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin

úterý 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin
středa 7 – 12 a 12.30 – 18 hodin
čtvrtek 7 – 11.30 a 12 – 14 hodin

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
specifický symbol: rodné číslo plátce. Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případně lze uvést z rodného čísla pou-
ze číslice před lomítkem. Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte dle pokynů níže uvedených. Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým 
příkazem za více poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit finančnímu od-
boru Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kterého je poplatek hrazen, 

a to buď telefonicky na čísle: 417 810 957 nebo e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.
Od poplatku na rok 2021 jsou osvobozené děti narozené v roce 2021.
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KULTURA

kuLTurNÍ CENTruM bÍLiNa, iNfOrMaČNÍ CENTruM bÍLiNa

GaLEriE POD VĚžÍ raDOVESiCkÁ VýSyPka

Pavlína Nevrlá
V Bílině se opět rozjíždějí kul-
turní a společenské akce. Kul-
turní centrum Bílina připravi-
lo pohádky pro děti, koncerty  
i představení pro dospělé ve 
venkovních prostorách, které 
jsou s ohledem na pandemic-
kou situaci bezpečnější. Výstavy 
jak ve Výstavní síni U Kostela, 
tak i v galerii Pod Věží se budou 
konat za dodržení všech hygi-
enických opatření. “Není lehké  
v současné době plánovat akce 
pro veřejnost, zvlášť ty velké, 
přesto je nechceme odkládat 
nebo rušit. Prosíme však ná-
vštěvníky o dodržování aktuál-
ních opatření a také o sledování 
webových stránek a faceboo-
kového profilu, aby se včas do-
zvěděli, kdyby došlo ke změně 
programu,” uvedla vedoucí Kul-
turního centra Bílina Martina Ge-
letka Tuháčková. 
Do 27. června je ve Výstavní síni 
U Kostela k vidění výstava s ná-
zvem Moravské Slovácko. Foto-
grafie Radka Severy zachycují 
jedno z nejkrásnějších míst svě-

Galerie Pod Věží představuje 
malíře, představitele hiperrea-
lismu, Georga Šimka. Malování 
se začal věnovat v roce 1996 a 
postupným vývojem došel až 
k realistické malbě portrétů. 
„Nejdříve jsem měl období kra-
jinek, potom zátiší, až jsem se 
dostal k malování portrétů, což 
dělám dodnes,“ uvedl Georg 
Šimek. Zajímavostí je, že k malo-
vání ho přivedl sen. „Ráno jsem 
vstal a začal zkoušet svůj první 
obraz. Práce mi vůbec nešla a 

Radovesická výsypka skrývá 
mnoho zajímavostí. Mezi nimi i 
takzvaná Nebeská jezírka, což 
jsou menší vodní plochy, které 
vznikly nahromaděním vody a 
jejichž jedinými vodními zdroji 
jsou srážky a stok z okolního te-
rénu. Takových jezírek najdeme 
po celé ploše výsypky desítky. 
Jezírka jsou závislá na srážkách 
a z toho důvodu je pro ně cha-
rakteristické kolísání hladiny 
vody v průběhu roku, pozvolné 
břehy a minimální výskyt ryb. 
Tvoří tak ideální prostředí pro 
rozmnožování obojživelníků a 
ptáků. Bohužel v posledních 
letech dochází k umělému vy-
sazování ryb do těchto nádrží, 
a to má za následek snížení po-

ta. Výstava se koná ve spoluprá-
ci s Muzeem Kobylí. Kurátorkou 
výstavy je Martina Aubrechtová 
Havlová.
Do konce června plní Galerii Pod 
Věží hyperrealistické obrazy Jiří-
ho Šimka.
Vystoupení akrobatů a taneč-
níků z Cirk la Putyka si užijí ná-
vštěvníci letního amfiteátru na 
Kyselce 17. června od 19 hodin. 
O víkendu 18. až 20. června se 
bude konat tradiční Malířský 
plenér. Do Bíliny se sjedou ma-
líři z širokého okolí a na veřejně 
přístupném místě budou malo-
vat dominanty či zákoutí města. 
Lidé jim tak budou moci hledět 
přímo pod ruku a uvidí, jak vzni-
ká obraz. Výstava těchto ob-
razů se bude konat v červenci  
a v srpnu v Galerii Pod Věží.
Oblíbená pohádková cesta se 
soutěžemi je plánovaná na 21. 
června. Od osmi do dvanácti 
hodin dopoledne se bude konat 
akce Z pohádky do pohádky Po-
hádkovým lesem. Postavičky z 
klasických českých pohádek se 
těší na děti z mateřinek, prvního 
stupně základních škol nebo sa-

raději jsem toho nechal, ale za-
šel jsem do knihkupectví, kde 
jsem si koupil knihu o malování,“ 
uvedl a doplnil, že se tak začal 
učit techniky kresby a malby. 
Sám říká, že pokud si někdo 
chce splnit svůj sen, jde to, on je 
toho příkladem.
Výstava obrazů je prodejní a v 
Galerii Pod Věží potrvá do 25. 
června 2021. Přijďte se přesvěd-
čit o tom, že fotografii je možné 
přenést na plátno. 

(hub)

pulace obojživelníků. V místě, 
kde kdysi býval rybník na vý-
chodním okraji obce Radove-
sice, se nachází vodní plocha, 
která slouží jako retenční nádrž 
pro vodu z okolních svahů. Celé 
okolí jezírka je podmáčené a 
rostou zde vlhkomilné druhy by-
lin. Na březích jezírka roste nej-
hojněji rákos obecný a orobinec 
širokolistý. Z obojživelníků zde 
nalezneme skokana skřehota-
vého nebo ropuchu obecnou. V 
hustých porostech rákosu hnízdí 
vodní druhy ptáků, například 
potápky malé, poláci chocho-
lačky i labutě velké. Z pěvců zde 
hnízdí slavík modráček, rákosník 
velký nebo strnad.                 (hub)

Zdroj: Jiří Vaník a Karel Mach

mostatně s rodiči na mateřské. 
Na konci cesty na všechny čeká 
sladké překvapení.
Velké lásky v malém hotelu 
potkají návštěvníci letního amfi-
teátru 1. července od 19 hodin.  
V divadelním představení účin-
kují Mahulena Bočanová, Lukáš 
Vaculík, Adéla Gondíková a dal-
ší. 
Červenec ve Výstavní síni  
U Kostela bude patřit výstavě 
Jiné světy. Exponáty si lidé bu-
dou moci zakoupit. 
Další pohádka pro nejmenší je 
plánovaná na 13. července od 16 
hodin, tentokrát zahraje Sváťovo 
dividlo u altánku na Kyselce po-
hádku Máša a tři medvědi. 
Vrcholem letní koncertní sezóny 
v Bílině budou i letos Koncert 
pro Kamerunské kozy a Revi-
val fest. Takzvané Kamerunky 
se budou konat 16. července 
v letním amfiteátru. V 16 hodin 
vystoupí Totální nasazení, od 
17.30 The Atavists, v 19.15 sku-
pina Gaia Mesaih a ve 21 hodin 
Arakain.  
Revival fest přivítá v letním am-
fiteátru fanoušky světových 

kapel a zpěváků v českém po-
dání 20. srpna od 16 hodin. Na 
programu je vystoupení Pangea 
The Beatles Revival Band, Abba 
World Revival, Nirvana in the 
name of Cobain - Czech Tribute 
Band a ZZ Top Revival.
Na srpen připravilo Kulturní cen-
trum Bílina ještě dvě představe-
ní pro děti. Pro ty nejmenší opět 
u altánku, pro dospělé na velké 
scéně amfiteátru na Kyselce.  
V úterý 3. srpna se odehraje  
u altánku od 16 hodin pohádka 
Mrkvomen Divadla Krabice Tep-
lice. O dva týdny později, 17. srp-
na od 19 hodin, Městské divadlo 
v Mostě odehraje představení 
Baron Prášil na letňáku. 
Hvězdou letošních letních 
akcí bude jistě Richard Müller. 
Jeho koncert je naplánován na  
13. srpna v letním amfiteátru.
Začátkem června by se mělo 
spustit promítání v letním kině 
na Kyselce. Program však ještě 
není k dispozici. Aktuální infor-
mace budou dostupné na webu 
www.kcbilina.cz a na facebooku 
kulturního centra.

Koncerty, představení i pohádky. V Bílině začíná letní 
sezóna akcí pro veřejnost, bude pestrá a bezpečná

Obraz nebo fotografie? 
Rozdíl se nehledá snadno

Jezírka na výsypce
jsou plná života
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VýSTaVNÍ SÍň u kOSTELa

Kousek jižní Moravy přináší do 
Bíliny výstava s názvem Morav-
ské Slovácko, kterou je možné 
navštívit do 27. června ve Vý-
stavní síni U Kostela. K vidění 
jsou nádherné fotografie Radka 
Severy z Hodonínska a exponá-
ty tradičních krojů a výrobků z 
Muzea Kobylí.
Fotografie Radka Severy se sou-
středí především na krajinu jižní 
Moravy, a to v každém ročním 
období. Společnou linkou tvor-
by je zvlněná krajina luk a polí, 
která tvoří nádherně zbarvené 
scenérie. Autor se narodil v sa-
mém srdci Moravského Slovác-
ka, v obci Svatobořice-Mistřín, 
nyní žije v Hodoníně. Jeho otec 
byl myslivec, vztahu k přírodě 
živé i neživé ho tedy učil od ma-
lička. “Velmi často jsme chodili 
do lesa, do přírody a já jsem se 
do tohoto prostředí zamiloval. 
Akorát jsem později nešel zcela 
ve stopách mého tatínka, místo 
zbraně jsem si pořídil fotoapa-
rát a do přírody chodím s ním,” 
uvedl Radek Severa. Fotografie 
přírody jižní Moravy jsou velmi 
neobvyklé, a to až do té míry, že 
z jedné soutěže neupravenou 
fotografii Radka Severy vyřadili, 
protože se podle organizátorů 
jednalo o fotokoláž.
Krásu však našel fotograf i v pří-
rodě na severu Čech. “Máte tu 
velmi pěknou přírodu, člověk se 
jen musí umět dívat a nehledat 
jen to špatné. Vyšlápl jsem si s 
fotoaparátem na Boreč, odkud 
je nádherný výhled. Fotogra-
foval jsem tam mnoho hodin, 

až do tmy. Ale to nebylo jediné 
krásné místo, je jich tu mnoho,” 
uvedl. 
Výstavu fotografií doplňují ex-
ponáty Muzea Kobylí. Návštěv-
níci mohou obdivovat například 
svatební i všední kroje, ručně 
malovaný porcelán, malované 
stuhy, šátky, oděvy a další vý-
robky se slováckými motivy. 
Vstup na výstavu je věnován 
informacím o moravských zvy-
cích, symbolech ročních období 
i tradičních pokrmech. 
Výstava je přístupná vždy od 
čtvrtka do neděle mezi 13. a 17. 
hodinou. 
Vernisáže výstavy se zúčastnila 
také delegace partnerské obce 
Kobylí, se kterou Bílina v loň-
ském roce uzavřela memoran-
dum o spolupráci. “Od roku 1997 
provozujeme v obci muzeum li-
dových tradic a chceme, aby se 
neustále rozvíjelo. Sbíráme tedy 
různé zkušenosti a spolupracu-
jeme s dalšími muzey, organiza-
cemi i městy. V Bílině má kultura 
své místo a nabízí nám pohled 
do odlišného regionu, než je ten 
náš. To je pro nás velmi zajíma-
vé,” sdělil starosta obce Kobylí 
Pavel Kotík s tím, že pro něj je Bí-
lina poutavá i z jiného hlediska, 
než kulturního. “Jsem původně 
geolog, takže je pro mě geolo-
gickým fenoménem Důl Bílina a 
samozřejmě i vyvřeliny. Obdivo-
val jsem tu tedy hlavně vyhaslé 
sopky a užil jsem si výhled z roz-
hledny na ledvické elektrárně,” 
dodal. 

(pn)

Přírodu i tradice Moravského Slovácka přiblíží výstava
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MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa žENy NEjEN V SEDu bÍLiNa

Knihovna připravila 
letní výzvu

Čtenáři přinesli při sběrové 
akci šestnáct mobilů

Městská knihovna zve k letnímu 
knižnímu rošťáctví, do knižního 
světa plného zábavy, dobro-
družství, humoru a lásky. To vše 
pod taktovkou léta. 
Knihovnice připravily pro čtená-
ře rozmanitou čtenářskou výzvu. 
Pravidla jsou jednoduchá. Je 
třeba přečíst nejméně šest knih, 
které si půjčíte v knihovně. Mů-
žete číst jak knihy tištěné, tak 
knihy elektronické.
S výběrem knih vám rády po-
mohou knihovnice. Neváhejte 
je oslovit. Pro ty, kteří se budou 
chtít obsloužit sami, doporuču-
jeme knihy hledat v online kata-
logu pod klíčovými slovy: léto, 

Spolek Ženy nejen v sedu Bílina pořádá

KURZ PLETENÍ 
KOŠÍČKU Z PEDIGU

Termín: 19. 6. 2021 od 9 do 15 hodin
Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina

Kontakt: Facebook Ženy nejen v sedu Bílina, tel.: 723 567 143 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz

Naučíte se pracovat s pedigem. Vyrobíme si košíček s pev-
ným dnem. Materiál na výrobu košíčku je v ceně kurzu. 

Potřebné nářadí můžeme půjčit. Pokud chcete pracovat se svým 
nářadím, přineste si ostré zahradnické nůžky nebo elektrikář-
ské štípací kleště, šídlo nebo pevnou jehlici na pletení, ručník.

V případě zájmu o kurz nás neváhejte kontakto-
vat, rády vám sdělíme další potřebné informace.

Spolek Ženy nejen v sedu Bílina pořádá 

KURZ POLŠTÁŘ TECHNIKOU 
RYCHLÉHO ŠITÍ Z PRUHŮ

Termín: 3. 7. 2021 od 9 do 15 hodin
Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina

Kontakt:  Facebook Ženy nejen v sedu Bílina, tel.: 723 567 143                             
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz

Přijďte si s námi ušít polštář rychlou patchworkovou 
technikou. Budete mile překvapeny, jak je to jednoduché.

V případě zájmu o kurz nás neváhejte
 kontaktovat, rády vám sdělíme další potřebné informace.

Městská knihovna Bílina se za-
pojila do neziskového projektu 
REMOBIL. Po celý duben probí-
hal ve všech odděleních knihov-
ny sběr nepotřebných mobil-
ních telefonů. Projekt skončil 
úspěšně. Šestnáct použitých 
mobilních telefonů se stalo hr-
diny sběrové akce, a tak jsme 
obdrželi certifikát společensky 
odpovědné instituce. Poděko-
vání však patří dárcům, moc rádi 
bychom vám poděkovali za vaši 
účast ve sběru a nemalý přínos 
pro životní prostředí i Jedličkův 
ústav.
Víme, je to malý krok, nicmé-
ně i cesta je cíl. Plánujeme se 
do akce zapojovat opakovaně 
a věříme, že s každým dalším 
sběrem bude více sebraných 
mobilních telefonů a tím více 
dobročinnosti. Plánujeme se do 
projektu zapojit také na pod-
zim. Jsme přesvědčeni, že je to 
snadná a správná možnost, jak 

slunce, moře, pláž atd. Vylistuje 
se vám přehled knih, ze kterých 
můžete vybírat. Jen pozor, jednu 
knihu nelze použít pro splnění 
vícero zadání.
Své přečtené knihy si postup-
ně zapisujte do seznamu, který 
jsme pro vás také připravili, a je 
k vyzvednutí na každé pobočce. 
Tento formulář (seznam knih) si 
můžete také stáhnout na našich 
webových stránkách. Vyplněný 
formulář odevzdejte na které-
koliv pobočce do 31. srpna 2021.  
V září proběhne losování. Výher-
ce odměníme knihou.

Alena Hubáčková DiS.

ze svých domácností či kance-
láří se zbavit svých starých a ne-
potřebných mobilních telefonů 
včetně příslušenství.

Alena Hubáčková DiS.

M stská knihovna Bílina 

16 kus

0 kg

25 kg
478 litr
154 km

2 hod.

160 K

13.05. 2021

Zadání:

1. Kniha, která má v názvu slovo léto.
2. Kniha, která má v názvu slovo slunce.

3. Kniha, která má v názvu slovo moře nebo pláž.
4. Kniha, která má na obálce letní motiv.

5. Kniha, která vystihuje vaši letní náladu.
6. Kniha, která má v názvu slovo léto.
7. Kniha přečtená za jeden letní den.

8. Kniha nebo kuchařka s letními recepty.
9. Cestopisná kniha.

10. Humoristická kniha.
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Jan Fic (CZ)
Šestý Nesmysl (CZ)
Dobré ráno blues band 
 (CZ/USA)
Petra Börnerová band 
 (CZ/SK)
WBand (CZ)

-123 Minut (CZ)

15. ROOTS
& BLUES
FESTIVAL
19.6.2021

SOBOTA (15:00)
LETNÍ AMFITEÁTR 

BÍLINA

Předprodej vstupenek 
v IC Bílina. Online vstupenky 
na www.kcbilina.cz 
a www.ticketportal.cz   
Vstupné: 
200 Kč (v předprodeji) 
300 Kč (na místě)
Změna programu vyhrazena.

•  Nabídka piv Vinohradského 
pivovaru

•  Nabídka vín moravského 
vinařství Dobčák

•  Barmanská show podání 
Molekulárních drinků od 
Míry Dvořáčka, ambassadora 
Bartenders clubu.

•  Speciální burgery od Míry 
Poláka z MasterChef Česko 

Roots & Blues festival pořádá KC Bílina ve spolupráci 
s Pure Music, z.s. za fi nanční podpory města Bíliny a 
dalších partnerů.
WWW.KCBILINA.CZ • WWW.PUREMUSIC.CZ 
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MaTEřSkÁ škOLa aLéSkÁ DĚTSký DOMOV TuChLOV

 Zš Za ChLuMEM

Mš Ledvice

Mš Za ChLuMEM a Mš ČaPkOVa

Čarodějnice naštěstí 
nikoho neodnesla

Děti z domova pečují 
o hrušňovou alej

Klub spolupracuje 
s bílinskými školami

Děti vyráběly knihy

Předškoláci vědí, 
jak se létá na koštěti

Koncem dubna děti z Mateřské 
školy Aléská slavily čarodějnic-
ký den trochu netradičním způ-
sobem. Vyrazily na túru a cílem 
jejich cesty byla Bořeňská cha-
ta. Tam měly za úkol přivázat 
čarodějnici, aby si večer ne-
mohla nikoho odnést. A doká-
zaly to. Cestou plnily zajímavé 
úkoly, například měly obejmout 
strom, přeskočit kámen, najít 
fialku a pavučinu, poslouchat 
zpěv ptáků, pozorovat krajinu 
z vyhlídky nebo určit starší a 
mladší strom. 
Děti byly na konci cesty od-
měněny sladkostí, kterou jim 
přičarovala čarodějnice. Nebo 
kocour Mour, který hlídal Bo-
řeňskou chatu? 

Učitelky Michalka a Radanka

S dětmi a s ostatními vychova-
teli jsme se společně zapojili 
do odstraňování porostů kolem 
našeho dětského domova. Již 
tradičně se snažíme pečovat 
spolu s obcí Křemýž o hrušňo-
vou alej, která je dominantní 
součástí příjezdové cesty k na-
šemu dětskému domovu. Hlav-
ní náplní prací na údržbu zeleně 
okolo našeho zařízení je odstra-
ňování náletových dřevin, čiš-
tění porostů a jejich úklid, dále 
pak ořezy dřevin a keřů, které 

Od počátku tohoto školní-
ho roku funguje při Základní 
škole Za Chlumem Technický 
klub, jehož činnost byla slav-
nostně zahájena dnem otevře-
ných dveří v září. Součástí čin-
nosti Technického klubu jsou 
nejen kroužky či otevřené dílny,  
ale také spolupráce s dalšími 
školami v oblasti polytechniky, 
logiky a robotiky. Koronavirová 
pandemie změnila životy úpl-
ně všech a ovlivnila i možnosti 
působení Technického klubu. 
Díky uvolnění vládních nařízení 

zasahují do komunikací pro do-
pravu a pěší. Další podobnou 
údržbu porostů se snažíme 
provádět u hlavní komunikace 
před naším pozemkem. Malin-
kou část náletu jsme použili na 
výrobu čarodějnických košťat 
a dalších dekorací na naše 
kroužky. Je pravdou, že se vždy 
naše dítka do těchto činností 
nehrnou, ale zároveň pak mají 
radost z díla, které je po jejich 
práci bezesporu vidět.

Strejda Radek

a hlavně díky vstřícnému, pro-
myšlenému a profesionálnímu 
přístupu ke spolupráci paní ře-
ditelky Mateřské školy Čapkova 
Lenky Zlatohlávkové a ředitel-
ky Základní školy Lidická Marie 
Sechovcové s naší školou se 
mohl Technický klub konečně 
realizovat také při projektovém 
vzdělávání v obou institucích. 
Věříme, že rozvoj dovedností, 
kreativity, logického myšlení 
i vštěpování základů robotiky 
má smysl již od útlého věku, jak 
dokazují fotografie, zachycu-
jící práce dětí ze třídy Motýlci 
mateřské školy Čapkova, které 
se pod skvělým vedením uči-
telky Věry Hybáškové zhosti-
ly námětů Projektu - Podpora 
polytechnického vzdělávání  
a gramotnosti v Ústeckém kraji 
úplně dokonale. Děkujeme za 
spolupráci oběma školám.

Mgr. Barbora Schneiderová

To bylo tenkrát, když pejsek  
a kočička ještě spolu hospo-
dařili. Měli u lesa svůj malý 
domeček a tam spolu bydleli.  
Jak to bylo dál? To jsme se do-
zvěděli z prací našich dětí, kte-
ré nakreslily a vyrobily knížky  
O pejskovi a kočičce.

Bc. Markéta Pikalová

Děti z mateřinek Za Chlu-
mem a Čapkova se zábavnou 
formou seznámily s podsta-
tou svátku pálení čarodějnic.  
V projektovém týdnu zkoušely 
čarovat, vařily lektvary, vyrábě-
ly čarodějné klobouky, pláště, 
pavouky a kočky. Povídáním  
o čarodějnicích rozvíjely slovní 
zásobu. Vyvrcholením celého 
týdne byly čarodějné zkoušky. 
Na plotě školky byly pro všech-
ny děti připraveny zábavné 
úkoly a kvízy, básničky a pís-
ničky. Zkoušky z létání na koš-
těti zvládly hravě všechny děti,  
a tak si zasloužily řidičský prů-
kaz, čarodějný výuční list i slad-
kou odměnu.              Učitelky MŠ
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DĚTSký DOMOV TuChLOV

Kolem Tuchlova 
zmizely odpadky

Děti podlehly kouzlu 
malování kamínků

Celý náš domov se zapojil do 
dobrovolnické činnosti s ná-
zvem Ukliďme svět. Cílem 
této akce je uklidit nepořádek 
a pomoci našemu životnímu 
prostředí a naší planetě. Po 
dlouhém povídání o tom, jak je 
pro nás příroda důležitá a ne-
postradatelná, jsme se s dětmi 
rozhodli, že se pokusíme také v 
rámci této další skvělé akce pří-
rodě pomoci. 
V rámci výchovně vzděláva-
cích aktivit jsme se na tuto akci 
připravovali, povídali jsme si o 
recyklaci a době rozkladů jed-

S dětmi jsme si moc přáli najít 
putovní malovaný kamínek. Ale 
jako na potvoru jsme žádný ka-
mínek najít nemohli. Až jednou 
jsme na výletě našli kamínek, 
který zdobila zdařilá malba. Ra-
dost dětí byla veliká. Z vycház-
ky si donesly kamínky různých 
tvarů a velikostí, jen aby moh-
ly začít hned malovat. A tak se 

notlivých materiálů v přírodě. 
Zamýšleli jsme nad tím, jakým 
způsobem přírodě pomoci. Ro-
dinkové skupinky se vydaly sbí-
rat odpadky a vyhozené věci 
do nejbližšího okolí. Nesměla 
chybět soutěž o nejoriginálnější 
vyhozenou věc. Našly se oprav-
du velké nálezy, které jsme si s 
dětmi poté vyhodnocovali. 
Všichni se do této akce zapojo-
vali s aktivním přístupem, chutí 
a elánem udělat něco smyslu-
plného pro náš svět. 

Tety Denisa, Káťa a strejda Michal

stůl na naší zahradě na čas pro-
měnil v kreativní dílnu. Zatím 
tedy mají naše kameny k umě-
leckým dílům daleko, ale učený 
z nebe nespadl a u malování 
to platí také. Už jen myšlenka 
našich dětí, že udělají radost 
ručně vyrobenou maličkostí 
kolemjdoucím, je skvělá.

Teta Jana
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DĚTSký DOMOV TuChLOV

ZÁkLaDNÍ uMĚLECkÁ škOLa

Zuš GuSTaVa WaLTEra bÍLiNa

Dobrodružná hra vyprávěla o domácích skřítcích

Tanečníci z umělecké školy se zvládli připravit 
na vystoupení v divadle i distančně

Malým výtvarníkům se otevírají brány fantazie

kteří se rozšířili do domácností 
po celé zemi a začínají tam ško-
dit. A dobrodružná hra může 
začít! 
Vyplnili jsme dotazník na pří-
tomnost skřítků v lidských 
obydlích a vložili ho do speci-
ální schránky pro komunikaci 
s Úřadem pro kontrolu kou-
zelných bytostí. Jak jen dostat 
skřítky z domu? Musíme najít 
všechny poztrácené čepičky 
skřítků, protože bez nich se 
malí neposedové nemohou 
vrátit do kouzelné říše pohá-
dek. Rozdělili jsme se do dvou 
družstev. S nadšením a s bojo-

Uzavření základní umělecké 
školy kvůli pandemii zvládli její 
žáci na jedničku. Pracovali on-

-line, a to nejen hudebníci a vý-
tvarníci, ale dokonce i tanečníci. 
Právě výuka tance byla přes 
monitor počítače poměrně ná-
ročná. “Nevidím žáka při tanci 
ze všech stran, těžko rozeznám, 
zda jsou pohyby správné, na-
víc děti vidím zrcadlově oto-
čené, ale na vše jsme si zvykli  
a dokonce jsme zvládli připra-
vit i on-line vystoupení. Moc 
tedy všem mým žákům děkuji 
za skvělou spolupráci a také ro-
dičům, kteří nám hlavně u ma-
lých dětí také pomáhali,” uvedla 
učitelka tance Základní umě-
lecké školy Gustava Waltera 
v Bílině Petra Běláčová. Právě 
natočená vystoupení mohou 
lidé shlédnout přes odkaz na 

Už se vám taky někdy stalo,  
že jste nenašli ponožku, věci 
nebyly na svém místě, našli 
jste rozházené oblečení ve 
skříni? Nám se to také stává,  
a to v poslední době velmi často.  
Kdo má tohle všechno na svě-
domí? „Tak mám pocit, že nám 
po rodince chodí nevítaní ná-
vštěvníci,“ oznámila jsem dětem. 

„Teto, někdo rozsypal mouku  
v kuchyni!“ zvolaly děti sborově.  
O přítomnosti záškodníků na 
našem domově jsme už všichni 
byli přesvědčeni. Po chvíli jsme 
v obývacím pokoji našli zprávu 
o přemnožení domácích skřítků, 

vou náladou se všichni vydali 
na cestu za dobrodružstvím. 
Trasa byla vyznačena fáborky  
a na každém stanovišti se na-
cházely šifry a hádanky, kte-
ré nás dovedly ke ztraceným 
skřítčím čepičkám. Nakonec 
se nám podařilo najít všechny 
poztrácené čepičky, které jsme 
odložili na předem určené mís-
to. Všichni věříme, že nás už 
žádná nevítaná návštěva neče-
ká. Úspěšné zneškodnění skřít-
ků jsme pak oslavili opékáním 
buřtů na naší zahradě.

Teta Jana

webových stránkách www.zus-
-bilina.cz. Tanečníci jsou však 
připraveni vystoupit jakmile  

to vládní opatření dovolí i na-
živo. “Během distanční výuky 
jsme se zvládli připravit i na vel-

ký koncert do divadla. Pokud  
to tedy bude možné, rádi by-
chom ještě uskutečnili vystou-
pení ke konci letošního školního 
roku. Když se nám to nepovede, 
rozhodně se lidé na koncert  
v divadle mohou těšit na začátku 
příštího školního roku,” pozvala 
Petra Běláčová. Kromě součas-
ných žáků tanečního oboru se 
představí i letošní absolventi či 
jako hosté i bývalí žáci bílinské 
umělecké školy, kteří třeba již 
ukončili konzervatoř. “To bude 
takové zpestření programu  
a pro mé žáky i zajímavá mož-
nost získání zkušeností,” dodala. 
Přestože oficiální zápisy žáků 
jsou již u konce, dodatečně se 
mohou hlásit i noví žáci na pří-
padná volná místa.              

(pn)

Volná místa pro nové žáky zá-
kladní umělecké školy hlásí 
výtvarný obor. Hodiny výtvar-
né tvorby vede Miroslav Mužík, 
erudovaný malíř prezentující 
svou tvorbu v současné době 
například na Náplavce v Pra-
ze nebo v Lounech. “Malování  
a výtvarné vytváření provází ži-
vot duševně bohatého člověka. 
Ať je pasivní či aktivní tvůrce, 
má o mnoho bohatší život. Udr-
žet tuto tvořivost u dětí je naší 
povinností. Ony se s ní narodí, 
ale mohou ji ztrácet. Na naší 

škole jim otevřeme brány světů 
fantazie a představivosti, intui-
ce a zázraků. Přenesením akry-
lové barvy na plátno se postaví 
na pozici skutečných malých 
umělců. Radost z prožitku teď  
a tady, ze všedních i nevšedních 
událostí a příběhů dovedou 
pak doslova přenést vizuálně a 
zprostředkovat divákovi,” uvedl 
učitel. Případní zájemci se mo-
hou hlásit i po skončení oficiál-
ních zápisů, vždy je zapotřebí 
individuální domluva s ředite-
lem školy.                                          (red)
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aGC auTOMOTiVE CZECh

SPOLEk PSÍ škOLa bÍLiNa

AGC Automotive spustí novou linku na výrobu 
čelních autoskel pro evropské automobilky

Psí hřiště nabízí pravidelné tréninky

Novou linku na výrobu čelních 
autoskel spustí společnost AGC 
Automotive Czech v Chude-
řicích u Bíliny. Díky nové lince 
společnost zvýšÍ kapacitu výro-
by čelních skel. Celková inves-
tice do výrobního zařízení a no-
vých hal vyšla firmu v přepočtu 
na 650 milionů korun. „Investice 
do nové linky na výrobu čelních 
autoskel je jednou z největších 
v historii naší firmy. Jsem rád,  
že jsme tuto důležitou investici  
v rámci skupiny AGC získali prá-
vě zde v Chudeřicích. Znamená 
pro nás důležitý krok na mění-
cím se automobilovém trhu, kde 
budou na čelních sklech stále 
větší roli hrát head-up disple-
je pro větší vizualizaci okolního 
prostředí a další komponenty 
podporující autonomní řízení  
a konektivitu s okolním světem,“ 

Spolek Psí škola Bílina se sna-
ží oživit krásný kout patnáct let 
nevyužívaného termálního kou-
paliště v Bílině. Udělalo se již 
mnoho úprav od vyklízení sta-
rých šaten až po prořez zeleně, 
se kterým pomohli odborníci  
z Městských technických slu-
žeb Bílina.
Pomalu se celému Psišti dává 
nový kabát v podobě nátěrů 
nových laviček, myslí se totiž  
i na malé návštěvníky ze škol  
a školek, kterým se chystá po-
sezení na míru. Nutné bylo také 
zabezpečení bývalých venkov-
ních bazénů, které jsou pro děti 
i některé psy velkým lákadlem. 
Neméně atraktivním lákadlem 
je i koryto potoku Syčivka,  
a proto se nově upravilo zá-
bradlí.
Posledním zabezpečením je 
nové oplocení areálu a uza-
mykatelná brána u hlavního 
vchodu. Po zkušenosti s van-
dalem, který do prostoru vnikl  
a rozdupal již vznikající oplocení  
u bazénu, je to velmi podstatné 
zlepšení zabezpečení.
Zcela novým prvkem na Psišti 
jsou překážky pro psy, jak pro 
zájmovou činnost, tak pro psí 
parťáky ze složek integrované-
ho záchranného systému.
Naši trenéři se nemohou dočkat 
rozvolnění vládních opatření, 
aby mohli nastartovat pravidel-
né tréninky, kterým se pozvolna 
začínáme věnovat již v tyto dny.
Každé úterý se od od 16 ho-

komentoval investici Luděk 
Steklý, člen představenstva AGC 
Automotive Czech. 
S investicí začala firma na po-
čátku roku 2019. Letos investici 
dokončila. Do provozu ji firma 
uvede zhruba v polovině letoš-
ního roku. Samotné investici 
předcházel přesun existující vý-
robní linky na laminování boč-
ních skel do nově postavené 
haly. Následně vznikl dostateč-
ný prostor pro instalaci linky na 
výrobu čelních skel. „Na lince 
budeme vyrábět čelní skla pro 
téměř všechny evropské auto-
mobilky. V nejbližším období 
zde plánujeme vyrábět čelní 
skla například pro modely vozů 
Mercedes, Volkswagen, Renault 
a dalších,“ doplnil Luděk Steklý. 

(red)

din setkáte s trenérkou Moni-
kou Vokálovou, každý čtvrtek  
od 17 hodin s trenérkou Andre-
ou Grossmannovou a v sobotu  
od 10 hodin s trenérkou Ludmi-
lou Švecovou. 
Veškeré informace o možném 
přihlášení se do výcvikových 
hodin najdete na facebooko-
vém profilu spolku Psí ško-
la Bílina nebo na telefonech 
775690495, 774924735.
Členové spolku již připravují 
zajímavé projekty a programy  
pro podporu výcviku, ale i pro 
samotné návštěvníky Psiště. 
Jedním z velkých projektů, který  
na Psišti proběhne v září, je vý-
stava psů, kterou zaštítí Moravia 
Dog Club.
Neméně důležité jsou chys-
tané projekty Děti pojďte ven 
a Psí kusy ve školce. Oba tyto 
projekty budou nabízet školám 
a školkám možnost doplně-
ní výuky, například jak se mají  
o svého psa dobře starat,  
jak se zachovat, když potkají ci-
zího psa venku, kde všude pes 
pomáhá a podobně.
Je nutné zmínit, že bez podpo-
ry dobrovolníků a vedení měs-
ta Bíliny by činnost spolku byla 
ochuzena o různé aktivity a ur-
čitě by Psiště nemohlo vznik-
nout v tak dobrém časovém 
horizontu.

Renata Vítová
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PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM OkOLÍ, ZNOVuOžÍVajÍCÍ i MiZEjÍCÍ

Střevlík fialový

Tak schválně, kdo z vás si vybaví 
při vyslovení slova inkoust brou-
ka? Ne tekutinu do plnicích per, 
ale dravého brouka střevlíka fia-
lového (Carabus violacelus)?
Možná zahrádkáři a lidé pracují-
cí v přírodě zahlédnou  2 až 3,5 
centimetru dlouhého mohutné-
ho tmavého brouka střevlíka s 
nápadně fialově a zelenomodře 
lesklým zbarvením okrajů kro-
vek.
Střevlík nelétá, zadní křídla má 
zakrnělá, za to má hbité nožič-
ky a když máme štěstí, že na 
vycházce zakopneme o kus 
kůry nebo rozhrneme suché listí  
a zatřpytí se ta fialovomod-
rá  krása, někdo odvážnější  
a zvídavý broučka možná uloví  
do ruky a chce si ho prohléd-
nout pořádně. Pozor, kromě po-
řádného kousance ještě střevlík 
vypustí ošklivě páchnoucí tma-
vou tekutinu ze žláz na zadečku, 
možná proto naši předkové říkali 
střevlíkovi inkoust!
Kousnutí mohutnými kusadly 
vám neublíží, trochu zabolí,  
to je vše. Ale puch budete  

z rukou smývat ještě další den. 
Střevlík fialový žije v řídkých le-
sících, parcích a zahradách. Přes 
den se schovává do tmavých 
míst pod kameny, kusy kůry, 
zetlelé pařezy a aktivně žije 
hlavně v noci, kdy loví drobný 
hmyz, žížaly a plže. Baculatěj-
ší samičky střevlíka kladou 20  
až několik stovek vajíček oválné-
ho tvaru do země, kde se líhnou 
larvičky hned schopné pohybu 
pod zemí. Larvy se stejně jako 
jejich rodiče živí lovem hmyzu  
a na zakuklení si tvoří v zemi ko-
můrku, kde přečkají zimu. Jejich 
vývoj podle prostředí trvá někdy 
i rok Výskyt střevlíka je na ústu-
pu kvůli úbytku lesů, remízků  
a postřiků ploch polí i zbytků 
lesů.
Dospělí jedinci se líhnou právě 
v červnu a červenci, když bude-
te mít štěstí zahlédnout tohoto 
krásného užitečného hmyzáč-
ka, rychle si ho prohlédněte  
a neubližujte mu, prosím.Oprav-
du je to už rarita střevlíka fialo-
vého vidět, mně se podařilo po-
tkat se s ním po dlouhých třiceti 
letech vloni při hledání hub.

Jitka Brejníková
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Jak sjednat skutečně výhodnou 
hypotéku?

Máte vyhlídnuté nové bydlení 
a potřebujete vyřešit hypoteční 
úvěr? Banky se vzájemně před-
hání v lákání nových klientů, tak-
že můžete narazit na různé kličky 
a lákavé formulace, kvůli kterým 
úvěr vypadá mnohem výhod-
nější v porovnání se skutečností. 
Na co si dát pozor a jak si sjednat 
skutečně výhodnou hypotéku?
Chtějte přesnou kalkulaci

V případě nezávazných nabídek, 
které získáte na on-line hypoteč-
ní kalkulačce nebo i při návštěvě 
pobočky, většinou uvidíte ta nej-
lepší možná čísla a aktuálně na-
bízenou nejnižší úrokovou sazbu. 
V praxi však určitě není tak jed-
noduché dosáhnout takových 
modelových hodnot a roli hraje 
mnoho proměnných. Pokud jste 
bonitní klienti s velkými příjmy a 
nepotřebujete půjčit 80 až 90 % 
hodnoty nemovitosti, většinou 
nebude problém dosáhnout na 
zajímavá čísla. V opačném přípa-
dě se však může objevit mnoho 

nedostatků, kvůli kterým bude 
půjčka vycházet dražší. Při kal-
kulaci se vždy snažte pracovat 
s aktuálními příjmy a předpoklá-
danou hodnotou nemovitosti.

Sledujte RPSN

Pro zohlednění, jestli bude daná 
hypotéka opravdu výhodná, ne-
koukejte pouze na samotný úrok. 
Směrodatným údajem je spíše 
RPSN, což je zkratka pro roč-
ní procentuální sazbu nákladů. 
Jde tak o součet úroků se všemi 
dalšími poplatky, které zaplatíte 
jednorázově nebo na pravidelné 
měsíční bázi. Porovnání jednot-
livých nabídek od různých bank 
podle RPSN je tak výrazně přes-
nější a může opravdu napovědět, 
kde hypotéka vyjde nejlevněji.

Vlastní zdroje a ohodnocení ne-
movitosti

Při posuzování žádosti o hypo-
teční úvěr záleží na tom, kolik 
vlastních financí do pořízení ne-
movitosti vložíte. Pokud se to-
tiž budete snažit dosáhnout na 

maximální možnou hypotéku v 
hodnotě 80 až 90 % ceny nemo-
vitosti, může se stát, že bankovní 
odhad bude nižší. A v tom pří-
padě musíte sehnat chybějící fi-
nance jiným způsobem, což opět 
znamená zdražení půjčky. Ne-
příjemné na tom je to, že odhad 
se dozvíte až v rámci víceméně 
závazné žádosti a po podpisu re-
zervační smlouvy na nemovitost.

Doplňkové služby
V případě lákavých slevových 
akcí je často podmínkou pro 
výhodnější úrokovou sazbu nut-
nost sjednat ještě další produkt 
u stejné společnosti. Typicky jde 
například o pojištění, nový ban-
kovní účet a podobně. Většinou 
tyto služby nejsou bezplatné a 
mohou znamenat další měsíční 
náklady k již sjednané pravidelné 
splátce hypotéky. Ve výsledku 
tak může takový úvěr vycházet 
méně výhodně v porovnání s ji-
nou nabídkou, kde je o desetinku 
větší úrok.

Pavel Šmíd 
RE/MAX Synergy

Jak sjednat skutečně výhodnou hypotéku?
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Zastupitelstvo města schváli-
lo účetní závěrku města Bíliny  
k 31.12.2020 s výsledkem hos-
podaření s přebytkem ve výši  
35 milionů Kč.

Zastupitelstvo města schválilo 
rámcovou smlouvu se společ-
ností Severočeské doly, a. s.  
na kompenzační opatření pro-
váděná v rámci programu 
„Pomáháme kraji“, jehož před-
mětem je poskytnutí částky 
100.000 Kč na každou žádost 
občana na výměnu starého 
zdroje vytápění nemovitosti 
určené k bydlení za nový zdroj. 
Nemovitost se musí nacházet 
na území města Bílina.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí zprávu o činnosti Měst-
ské policie Bílina za rok 2020.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí možnost řešení stavu 
objektu A plavecké haly, kterými 
jsou varianty: 
1) generální rekonstrukce stáva-
jícího objektu v ceně cca do 160 
milionů Kč 
2) demolice stávajícího objektu 
a výstavba nového v ceně cca 
188 milionů Kč 
3) řešení neodkladných oprav 
např. nevyhovující chemické 
hospodářství, nástřik bazénu, 
vzduchotechnika a elektroinsta-
lace.

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci Krajského úřa-
du Ústeckého kraje z Programu 
na záchranu a obnovu kultur-
ních památek pro rok 2021 na 
projekt Oprava ochozu radniční 
věže Městského úřadu Bílina s 
požadovanou výší dotace do 
50 % celkových způsobilých 
výdajů.

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci v rámci MAS 
SERVISO – IROP – Bezpečné 
komunikace pro pěší a cyklisty 
na projekt Piktogramové kori-
dory pro cyklisty v Bílině.
Rada města souhlasila s pou-
žíváním nového loga Městské 
knihovny Bílina, na základě žá-
dosti vedoucí organizační slož-
ky.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy k podání nabídek na ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
se smyslu § 27 zákona 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, na:
- stavební práce na akci „Vybu-
dování parkoviště v areálu zim-
ního stadionu, Bílina“,
- stavební práce na akci „Dopl-
nění oplocení sportovní arény 
dětského hřiště v ul. Fügnero-
va“.

Rada města rozhodla o nejvý-
hodnějších nabídkách veřej-
ných zakázek:
- na stavební práce „Novostav-
ba správního objektu s bytovou 
jednotkou pro areál koupaliště 
Kyselka“, kterou je nabídka spo-
lečnosti AMP Chomutov, a. s. 
- na vybavení zubní ordinace  
v objektu Hornické nemocnice 
s poliklinikou stomatologickou 
soupravou, kterou je nabídka 
společnosti Smrček Z – Noc, s. 
r. o.
- na dodávky „Vybavení odbor-
né učebny a modernizace dato-
vé sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 1 

Jaká je hlavní náplň činnosti 
komise?

Práce komise je určena pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek 
města Bílina. Náplní komise je 
otevírání došlých nabídek, jejich 
posouzení a hodnocení a dopo-
ručení radě města nejvýhod-

nějšího dodavatele/zhotovitele. 
Komise funguje pro zakázky III. 
kategorie, tedy s předpoklá-
danou hodnotou nad 500 tisíc 
korun bez DPH a pro zakáz-
ky zadávané v režimu Zákona  
o zadávání veřejných zakázek  
č. 134/2016 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí informace starostky k 
výkupu bytů a bytových domů 
včetně návrhu veřejného pří-
slibu města Bílina k vykoupení 
bytového domu, respektive by-
tových jednotek, č.p. 665-666 v 
ul. M. Švabinského, tzv. „U Zajíč-
ka“ a nákladů na rekonstrukci a 
zakonzervování bytových jed-
notek č. p. 655-657 v ul. M. Šva-
binského.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí žádost obyvatel ulice 
Litoměřická 863-866 o přesu-
nutí hřiště v ulici Čapkova a zá-
roveň schvaluje realizaci opat-
ření navrhnutých radou města 

k eliminaci hluku ze sportovního 
hřiště v ulici Čapkova a ukládá 
radě města zajistit jejich reali-
zaci a zprávu o jejich realizaci 
předkládat pravidelně zastupi-
telstvu města.

Zastupitelstvo města ukládá 
odboru nemovitostí a investic 
připravit přehled o realizova-
ných výstavbách parkovacích 
ploch od roku 2010 na území 
města podle jednotlivých vo-
lebních období, včetně projekč-
ně připravovaných parkovacích 
ploch a takových parkovacích 
ploch, u kterých se předpoklá-
dá, že budou dokončeny v tom-
to volebním období.

Dodávka typového a atypické-
ho mobiliáře, kterou je nabídka 
společnosti SANTAL, s. r. o.
- na dodávky „Vybavení odbor-
né učebny a modernizace dato-
vé sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 
2 Dodávka učebních pomůcek, 
kterou je nabídka společnosti 
Z+M Partner, s. r. o.
- na dodávky „Vybavení odbor-
né učebny a modernizace dato-
vé sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 3 
Dodávka AV techniky, kterou je 
společnost Z+M Partner, s. r. o.
- na dodávky „Vybavení odbor-
né učebny a modernizace dato-
vé sítě ZŠ Aléská, Bílina – část 
4 Modernizace datové sítě, kte-
rou je nabídka společnosti FLA-
ME systém, s. r. o.

Rada města souhlasila s po-
stupem odboru nemovitostí 
a investic umístit nové lampy 
veřejného osvětlení v prostoru 
řadových garáží na Pražské uli-
ci, naproti vjezdu do areálu Hor-

nické nemocnice s poliklinikou.

Rada města vzala na vědomí 
pravidelné informace odboru 
nemovitostí a investic o postu-
pu prací při rozšiřování stávají-
cích parkovacích ploch v Bíli-
ně, kdy nově navrhuje k řešení 
nových parkovacích míst např.  
v lokalitě Za Chlumem mezi 
bloky 9 a 12 přesunutí chodní-
ku, čímž by mělo dojít k rozší-
ření komunikace s vymezením 
ideálně šikmých parkovacích 
stání, případně podélných par-
kovacích stání.

Rada města uložila odboru ne-
movitostí a investic, Městským 
technickým službám Bílina  
a Městské policii Bílina zajistit 
opatření doporučená zastu-
pitelstvem města ke snížení 
hlučnosti na sportovním hřiš-
ti a veřejném prostranství v ul. 
Čapkova.

Jak často se schází?

Zasedání komise probíhají dle 
potřeby a vyhlášených veřej-
ných zakázek městem.

Jaké jsou cíle jednání komise?

Cílem komise je transparentní 

otevírání došlých nabídek, jejich 
posouzení a hodnocení.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
předsedkyně komise

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 5. května 2021

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 18. května 2021

Podrobnosti k výběrovým řízení jsou k dispozici na www.bilina.cz.

kOMiSE PrO OTEVÍrÁNÍ ObÁLEk, POSOuZENÍ a hODNOCENÍ NabÍDEk Na VEřEjNé ZakÁZky
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Dne 2. června uplynulo 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček

Jan Citrák
S láskou vzpomínají manželka, děti, vnoučata a ostatní příbuzní.

Dne 4. června uplynuly již 4 roky ode dne, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a prababička 

Miloslava Košťálová
z Bíliny v nedožitých 74 letech. S láskou stále vzpomínají děti Alena a Ruda 
s rodinami.

Očím jsi odešel,  v srdcích jsi zůstal...

Dne 20. června uplynou 3 roky, kdy zemřel 

Václav Nápravník
Vzpomínají manželka Jana a děti s rodinami.

Kdy byl milován, není zapomenut...

Dne 2. června jsme si připomněli již 19. výročí od úmrtí našeho tatínka

Josefa Seidla
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 10. července 2021 uplynou 3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček 

Zdeněk Tížek
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 9. května uplynulo 3. výročí, co nás navždy opustil pan

Jiří Veverka
z Bíliny. Stále vzpomínají družka Štefa, sestra Věra, Lenka, Lucka 
a ostatní příbuzní.

Dne 16. června uplynulo 5 let, co nás opustil manžel, tatínek, dědeček a bratr

Jiří Weiss
S láskou a bolestí stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNka

PODĚkOVÁNÍ

bLahOPřÁNÍ

POZVÁNka

ÚtULek AniDefjEžkOVy VOČi 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Ing. Heleně Volfové  
z odboru životního prostředí bílinské radnice za velmi milé, vstřícné a 
ochotné jednání. Zároveň také děkujeme za nový vyvýšený bylinko-
vý truhlík a vrbový prvek na naší zahrádce v Mateřské škole Aléská. 

zaměstnanci a děti MŠ Aléská

Dne 30. dubna se v Dětském 
domově Tuchlov neslaví pou-
ze filipojakubská noc, ale i na-
rozeniny Marcelky, která letos 
oslavila 15. narozeniny. Přála si 
speciální čistící přístroj na pleť. 
Děti ze skupiny, jak je již zvykem, 
připravily krásně nazdobený stůl 
a zazpívaly narozeninové přá-
ní. Marcelka byla velmi dojatá. 
V den svých 15. narozenin měla 
další své „poprvé“, mohla od-
jet na dovolenou domů úplně 
sama. Z této cesty měla velké 
obavy, které se ale ukázaly jako 
zbytečné. Cestu domů zvládla 
na jedničku a doma si užila další 
oslavu svých narozenin. Blaho-
přejeme.              
                                    Teta Lada a děti

Ženy nejen v sedu zvou na pravidelná setkání
Členové spolku Ženy nejen v sedu Bílina, kteří se zabývají nejrůz-
nějšími technikami šití, se pravidelně scházejí každé úterý v 16 hodin  
v přízemí domu číslo 859 v Čapkově ulici. Na své setkání zvou i širokou 
veřejnost. Zájemci mohou přijít tvořit, libovolně, šít, háčkovat, vyšívat  
a sdílet nápady s ostatními, seznámit se s novými lidmi.
Tel.: 723 567 143, e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz.

Přijďte vyvenčit pejsky z útulku, už vás vyhlížejí
Útulek AniDef v Žimu se opět mohl otevřít veřejnosti, a pejsci se tak 
těší nejen na nové páníčky, ale i na příležitostné venčitele. Komunita 
milovníků zvířat je pro útulek velmi důležitá. Venčení v útulku je mož-
né každou středu, čtvrtek, sobotu a neděli od 12 do 16 hodin.         (red)

Do nového dílu talkshow Jež-
kovy voči přijal pozvání legen-
dární kytarista a zpěvák kapely 
Olympic Petr Janda. Celý roz-
hovor se točil přímo ve studiu 
Propast, které se nachází ve 
Stříbrné Skalici. Téma  bylo od 

začátku jasné. Olympic vydal 
v roce 2020 vynikající album 
Kaťata s kontroverzním obalem 
a hudbou, která předčila oče-
kávání. Olympic na albu znatel-
ně přitvrdil a také natáčí něko-
lik videoklipů. Jedním z nich je  
i klip k písni Pálím tvář, který se  
v talkshow také objeví. A ne-
mohli jsme se nezeptat také 
na blížící se 60. výročí kape-
ly Olympic. Pořad najdete na 
kanále Ježek production na 
YouTube. Talkshow vzniká za fi-
nanční podpory města Bílina.  

Hana Ježková

Petr Janda poskytl rozhovor bílinské talkshow
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Tyršák se těší zájmu dětí 
i po dlouhé zimě

V areálu Tyršovy zahrady v Bílině 
v době předcovidové začínaly 
první tréninky už během dubna. 
Letos tomu bylo jinak. Poslední 
paprsky říjnového slunce v loň-
ském roce zahnaly děti SK Bílina 
z oddílu házené i volejbalu do 
tělocvičen jen na pár posled-
ních tréninků a pak přišla v rám-
ci vládních opatření doba tem-
na. Nastavení pravidel prakticky 
kolektivní sporty postavilo zcela 
mimo hru, neboť splnit veškerá 
nařízení bylo zcela za časovými 
možnostmi trenérů tak, aby se 
dostalo skutečně na všechny 
děti. Nezbývalo tedy než čekat 
na větší vlnu rozvolnění, aby 
mohly plnohodnotné tréninky 
opět začít.
Toho se děti dočkaly až v polo-
vině května a Tyršova zahrada 
konečně zase žije a nezbývá 
než věřit, že dětský smích a ra-
dost z pohybu snad již nebude 
pandemií přerušena.Je potřeba 

si nepokrytě přiznat, že mnohé 
děti zlenivěly, a tak první trénin-
ky patřily svou povahou spíše  
k takovému probuzení ze zim-
ního spánku. Teď se však vše již 
vrací do zajetých kolejí a trénin-
ky mají obvyklý odpich.
Házená i volejbal jsou týmové 
sporty. Tréninky zlepšují fyzic-
kou zdatnost, koordinaci pohy-
bu s míčem i bez něj. Ale učí děti 
i smyslu přátelství a podporuje 
týmového ducha.
Chcete, aby se Vaše dítě přidalo 
do party házenkářů? Více infor-
mací na hazenabilina.webnode.
cz.
Pokud máte doma dítě ve věku 
5 - 8 let, tak neváhejte a přihlaš-
te ho do volejbalové školičky. 
Scházíme se každé úterý a čtvr-
tek od 16:30. Jedná se o sport 
vhodný pro kluky i holky. Více 
informací na volejbalbilina.web-
node.cz.

Pavla Aubrechtová



Lidé budou moci v letošním roce vůbec poprvé 
hlasovat pro svou oblíbenou provozovnu. Město Bí-
lina a Kulturní centrum Bílina totiž vyhlašují anketu 
Nejlepší provozovna v Bílině 2021. “Chceme i tím-
to krokem přispět k podpoře místních podnikatelů. 
Někteří přišli o své zákazníky nebo klienty, jiní tře-
ba museli svůj provoz omezit nebo zcela přerušit. 
Lidé na ně však jistě nezapomněli a budou se k nim 
rádi vracet,” vysvětlila cíl ankety vedoucí Kulturního 
centra Bílina Martina Geletka Tuháčková.
Podpořit mohou lidé jakoukoli provozovnu, která 
působí na území města Bíliny v oblastech služeb, 
obchodní či hostinské činnosti. Nezáleží přitom na 
tom, zda se jedná o soukromou či právnickou oso-
bu, nerozhoduje ani sídlo společnosti. Důležité je, 
že Bíliňané mohou využívat její služby nebo od ní 
kupovat produkty.

Hlasovat je možné elektronicky nebo prostřednic-
tvím hlasovacích lístků až do 31. října letošního roku. 
Hlasovací lístky lidé najdou níže na této straně, v 
informačním centru, dále v elektronické podobě na 
webu města a uživatelé Mobilního rozhlasu mohou 
zaslat hlas i prostřednictvím této aplikace. Zapojit 
se do ankety je možné i zasláním hlasu na e-mail 
soutez@kcbilina.cz.
Na anketní lístek mohou lidé napsat své kontaktní 
údaje, tím se zapojí do losování o ceny. Pokud je 
tam neuvedou, hlas v anketě platí, ale do slavnost-
ního losování nebudou zařazeni.
Vyhodnocení soutěže se bude konat v lednu příští-
ho roku v rámci plesu města, pokud nebude v tu 
dobu platit vládní opatření zakazující pořádání 
těchto akcí.
Pravidla ankety jsou k dispozici na www.bilina.cz.

JAKÁ PROVOZOVNA JE NEJLEPŠÍ? 
Hlasujte v anketě


