
POHÁDKOVÝ LES 
ZNOVU OŽIL SMÍCHEM DĚTÍ

Rozhovor s bílinským hasičem, 
který pomáhal 
na Moravě po tornádu

Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  13.  srpna
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stojí rohlík, aktovka nebo nová 
televize? To vše žáci druhých tříd 
objevují v rámci výuky finanční 
gramotnosti.

Škola přes prázdniny dostane 
novou učebnu
Na konci června začaly práce v 
Základní škole Aléská vedoucí 
k vybudování odborné učebny 
zeměpisu a k odstranění bariér. 

Pohádkový les znovu ožil 
smíchem dětí
Pohádkový les přivítal stovky dětí 
z mateřinek i základních škol při 
zábavné akci Pohádková cesta.

Na střelecké závody se sjeli 
účastníci z celé republiky
Po koronavirovém rozvolnění 
se na střelnici SSK Bílina v 
Nemocniční ulici zintenzivnil 
trénink ve všech disciplínách a 
příprava na závody.  
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Vážení čtenáři,

v prázdninovém vydá-
ní Bílinského zpravo-
daje se dočtete o tom, 
co probírali zastupite-
lé na červnovém jed-
nání. Rozhodli se na-
bídnout k prodeji dům 
v ulici M. Švabinského. 
Jelikož byl dům ne-

dávno koupený, někomu se opětovný prodej 
do soukromých rukou nezdá. Vedení města 
však svůj krok vysvětluje tím, že dům kou-
pilo, aby se nedostal ke spekulantům, nyní 
ho prodá podle svých podmínek a bude mít 
nad domem jistý dozor. Snad se to povede. 
Zastupitelé také jednali o variantě revita-
lizace plavecké haly. Dohodli se na tom,  
že chtějí stávající halu zbourat a postavit 
novou, navíc však diskutovali i o možnosti,  
že by se opravily i okolní pozemky a využily 
k volnočasovému vyžití. Jelikož by byla celá 
akce finančně velmi náročná, budou se té-
matem ještě zabývat. 
Vnitřní dvoustrana je věnovaná druhému 
dílu přehledu projektů, které město připra-
vuje.
S radostí vás zveme také na mnoho různých 
akcí, bude se konat Koncert pro kamerun-
ské kozy, Řezbářský plenér, výstavy v galerii, 
knihovně i výstavní síni, hudební odpoled-
ne na náměstí nebo Cirkusové odpoledne 
na Teplickém Předměstí. Připravený je už  
i program na zářijové Bílinské slavnosti - Den 
horníků. 

Přeji příjemné čtení,

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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S novou plaveckou halou by měly 
být upravené i okolní prostory
S výstavbou nové plavecké 
haly by se měly revitalizovat i 
okolní pozemky areálu bývalého 
termálního koupaliště.

Bílina je šestým nejvhodnějším 
městem pro byznys
Letošní výsledky výzkumu 
Město pro byznys nedopadly pro 
Bílinu vůbec špatně. V celkovém 
pořadí skončila šestá ze šestnácti 
posuzovaných měst.

Partnerská města Bíliny
Minulý měsíc byla slavnostně 
podepsána zatím poslední smlouva 
o partnerství mezi městem Bílina a 
moravskou obcí Kobylí.

Linka bezpečí pomáhá s potížemi 
dětem i mladistvým
Město Bílina podpořilo v letošním 
roce provoz bezplatné telefonické 
krizové Linky bezpečí částkou pět 
tisíc korun. 

Exponáty z Jiných světů se 
prolínají s tím reálným
Do jiných světů se přenesou 
návštěvníci Výstavní síně U 
Kostela. Koná se tam výstava ručně 
vyráběných exponátů výtvarnice 
Aleny Hrubé s názvem Jiné světy - 
Eiwan.

Výstava ukáže cesty proměn vlasti
Městská knihovna zve na výstavu s 
názvem Má vlast cestami proměn. 

Informační centrum má nového 
pomocníka
Do Informačního centra v Bílině 
přibyl infokiosek, který pomůže 
místním obyvatelům a turistům 
orientovat se ve městě nebo 
hlasovat v anketách městského 
úřadu. 

Přehled projektů II
Představení nejdůležitějších 
investičních akcí města, na jejichž 
projekční přípravě se v současné 
době pracuje.

Školáci z Bíliny se učí o penězích 
zábavně a hrou
Kde dospělí berou peníze? A 
co všechno musí platit? Kolik 
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pejsek k aDopCi

Riley

Riley je milá a veselá kříženka jezevčíka.  
V útulku je od 18. června letošního roku, na-
rodila se letos v dubnu. Váží zhruba tři a půl 
kilogramu, není vykastrovaná.

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

Z raDNiCe
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pLaVeCkÁ haLa bÍLiNa

ZasTUpiTeLsTVo mĚsTa bÍLiNy

mĚsTskÁ VĚž

Pavlína Nevrlá

S výstavbou nové plavecké haly 
by se měly revitalizovat i okolní 
pozemky areálu bývalého ter-
málního koupaliště. Shodli se na 
tom zastupitelé na červnovém 
jednání. Práce by se tak rozdě-
lily do dvou etap, při první by se 
zdemolovala stávající plavecká 
hala a vystavěla nová, ve druhé 
etapě by v okolí vznikl prostor 
pro volnočasové vyžití. Zámě-
rem se budou zastupitelé za-
bývat i na dalším jednání v září, 
není tedy ještě zcela rozhodnu-
to.
Někteří zastupitelé při jednání 
upozorňovali na finanční nároč-
nost celého projektu s tím, že by 
bylo vhodné využít dotaci nebo 
vyvolat jednání s místními vel-

Pavlína Nevrlá

Koncem loňského roku měs-
tem koupený bytový dům  
v ulici Maxe Švabinského bude 
nabídnut k prodeji. Zájem o něj 
je již nyní. Třívchodový dům se 
šestatřiceti byty a čtyřmi neby-
tovými prostory by však měl být 
prodán za podmínek určených 
městem. 
Odkup domu čísel popisných 
655 až 657 od soukromé osoby 
schválili zastupitelé v listopadu 
loňského roku s tím, že jej město 
buď zakonzervuje, nebo postup-
ně zrekonstruuje a poté nabíd-
ne jednotlivé byty k pronájmu.
Cílem tehdy poměrně narychlo 
schváleného odkupu bylo za-

Kvůli velmi náročné technice 
prací na opravě ochozů radniční
věže, zejména při stavbě leše-
ní, byl posunutý termín dokon-
čení. Dodatek smlouvy o dílo 
se společností Naturtep, který  
v červnu schválili radní, pro-
dloužil práce zhruba o tři týdny. 
Původně měly být ochozy opra-
vené do konce června.
Navýšila se také cena prací  
o 178,3 tisíce na celkovou částku 
902,4 tisíce korun.                   (pn)

tipánová. Předpokládané ná-
klady na demolici stávající haly  
a výstavbu obdobné haly jsou 
odhadovány na necelých 190 
milionů. Revitalizace okolních 
prostor by je ještě nevýšila  
o nyní neznámou částku.  
Pokud by se zastupitelé na příš-
tím jednání shodli na základní 
podobě projektu, odborná firma 
by připravila variantní architek- 
tonickou studii. 
Ta bude poté představena na 
veřejném projednání s obyvateli 
města. Následně bude připra-
vena projektová dokumentace  
a další administrativní záležitosti 
včetně výběrových řízení. V pří-
padě, že vše půjde hladce, by 
Bíliňané mohli v nové hale pla-
vat za pět až šest let.

zické osoby za 13 milionů, další 
zájemci mohou také předkládat 
své nabídky. Zastupitelé se zá-
měrem prodeje domu souhlasili. 
Podmínkou je minimální prodej-
ní cena 13 milionů, zkušenosti 
se správou podobného domu 
v Ústeckém kraji, spolupráce 
s městem, předložení záměru 
rekonstrukce a jejího harmo-
nogramu s tím, že práce musí 
být hotové do dvou let od kou-
pě. Dále bude mít město právo 
zpětného odkupu po dobu dvou 
let v případě, že by nový maji-
tel neplnil daný harmonogram 
oprav či jiné podmínky, před-
kupní právo zapsané v katastru 
nemovitostí by pak město mělo 
na dobu neurčitou.  

kými společnostmi o možnos-
tech spolufinancování. “Získání 
dotace je pro nás prioritou. Bo-
hužel v současné době je jed-
nou z podmínek, aby nové zaří-
zení využívaly kromě veřejnosti 
také sportovní kluby. Vzhledem 

mezit prodeji domu spekulan-
tům a následnému stěhování 
nepřizpůsobivých lidí do města. 
Za dům město zaplatilo  
12,8 milionu korun, prvotní za-

k tomu, že v Bílině žádný tako-
vý spolek nebo plavecký oddíle 
není, tuto podmínku v současné 
době nejsme schopni splnit. 
Dotaci se však budeme snažit 
získat nadále,” vysvětlila starost-
ka města Zuzana Schwarz Bař-

bezpečení si vyžádalo 146 tisíc 
a temperování během zimního 
období dalších 120 tisíc korun. 
Letos v květnu dostalo město 
nabídku k odkupu domu od fy-

S novou plaveckou halou by měly být upravené  
i okolní prostory, záměr je však velmi drahý

Loni koupený dům město nyní prodává, zájem o něj je

Náročnost oprav ochozů prodloužila dokončení
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KRIMI

hZs ÚsTeCkého kraje 

Miroslav Doležal: Každý tornádem zničený dům 
má svůj příběh, lidé jsou za pomoc vděční

Devětatřicet výjezdů jen za první pololetí 
letošního roku mají za sebou členové Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Bílina. 
Nejčastěji přitom vyjížděli k požárům výško-
vých budov, tedy většinou k hořícím bytům  
v panelových a cihlových domech o několi-
ka podlažích. Průměrně každý měsíc navíc 
absolvovali cvičení různého zaměření. Veli-
tel jednotky Miroslav Doležal však nepomá-
há jen v Bílině, koncem června se jako člen 
prvního odřadu HZS Ústeckého kraje vydal 
pomáhat do tornádem zničené Moravské 
Nové Vsi.

Popište první vteřiny poté, co jste přijeli na 
místo.

Byl to pohled jak ve válečném filmu, všude 
bylo všechno zničené. Viděli jsme suť na 
ulicích, poházená a poškozená auta, po-
škozené domy bez střech, popraskané zdi, 
jako sirky polámané stromy, ve fasádách 
stojících zdí domů byly zasekané tašky ze 
střech jiných domů. Nic nezůstalo v pořádku.  
Zdrcující pohled.

Jaká byla vaše náplň práce?

My jsme prováděli takzvané likvidační  
a odklízecí práce. První den jsme odstraňo-
vali nebezpečné jevy, to znamená uvolněné 
plechy, zdi, cokoli, co by mohlo spadnout 
nebo někoho zranit, jsme zajistili nebo de-
montovali. Další dny jsme pracovali vždy na 
přiděleném úseku. Měli jsme na starosti od-
klízecí práce ve školce, ubourání částí domů 
a podobně.

Jak vypadala školka po tornádu?

My jsme k ní přijeli ze strany, kde byla v uvo-
zovkách pouze zničená fasáda a okna, jen-
že zcela jiný pohled byl na budovu z druhé 
strany, tam byla zcela zdemolovaná, a to 
nejen zvenku, ale i zevnitř. Všude byl roz-
házený nábytek, střepy, vše rozlámané. Na-
štěstí tam při tornádu nebyly děti a učitelky.

Měli podobné štěstí v neštěstí i další oby-
vatelé, u kterých jste pomáhali?

Zasahovali jsme v dalších několika domech. 
Jeden z nich se nacházel na konci řadové 
zástavby. Všechny domy v této řadě přišly  
o střechy, ale tento i o boční zeď. Ve chví-
li, kdy tornádo bralo tuto zeď, za kterou se 
v horním patře nacházel pokojík, kde spalo 
dítě, vběhl jeho otec dovnitř a chytil ho za 
nohy. Tím ho zachránil. Přestože rodina při-
šla o dům a téměř vše v něm, přežili. Podob-
ných příběhů jsme vyslechli mnoho, každý 
z domů má vlastně svůj příběh, většina na-
štěstí co se přežití týče končí dobře.

Jaké to je přijít pomáhat lidem, ale vlastně 
k nim přijít ubourat kus domu?

Ti lidé to již vědí, když tam přijdeme. Od sta-
tika se dozví, zda jejich dům může zůstat stát 
a jen opravit poškozené části, zda se musí 
horní patro ubourat nebo zda musí jít k zemi 
celý. Vrchní patro jsme bourali například  
u manželů, kteří kvůli tornádu přišli oba 
nejen o bydlení, ale i o svou práci. Muž se 
živil opravami pouličního osvětlení s auto-
mobilovou plošinou, kterou mu tornádo zni-
čilo, žena měla v přízemí domu obchod, také 
nyní zničený, a bydleli spolu v prvním pat-
ře domu, které jsme museli ubourat. Další 
dům musel jít k zemi celý.  Přesto jsou ti lidé 
vděční, že jim pomáháme. Stejně jako třeba 
dvě seniorky z vedlejšího domu, kterému 
také hasiči museli horní část zbourat. Když 
jsme od nich po dvou dnech prací odcházeli, 
plakaly a moc nám za pomoc děkovaly.

Jak probíhá ubourání části domu?

Především ručně, nemůžeme používat 
techniku, aby nedošlo k dalšímu poškození 
domu. Takže vše musíme vyklidit, demon-
tovat, odřezat ručně krov a také ručně od-
nosit nebo odházet dolů. Je to velmi fyzicky 
náročná práce. Pracovali jsme takto dvanáct 
hodin denně, pět dní za sebou.

Zasahoval jste někdy při nějaké podobné 
akci?

Několikrát jsem pomáhal při povodních,  
tohle je ale jiné, to byla pro mě nová zkuše-
nost.

V čem je rozdíl?

Při povodních lidé přijdou o vybavení domu, 
ale většinou ne o dům samotný. Ten se 
dá zachránit. Také nejsou tak otřeseni tím  
zážitkem, povodně sice mohou být rychlé, 
ale ne zas tolik. Z fotografií, kterou jsou v no-
vinách nebo na internetu, jsou vidět domy 
bez střech a nepořádek, ale až na vlastní oči 
si člověk plně uvědomí rozsah té katastro-
fy. Domy mají zničené věnce, popraskané 
zdi, ale také vytrhanou elektřinu a mnoho 
dalšího. V těch vesnicích snad nezůstal stát 
jediný elektrický sloup, o kabelech nemluvě.  
Ty opravy budou velmi náročné a potrvají 
velmi dlouho. Není to tedy jen o tom, že bu-
dou mít lidé opravené domy, musí se obno-
vit kompletně celá infrastruktura.

Jak v místě funguje organizace?

Skvěle, v každé obci je krizový štáb, tam  
se sváží humanitární pomoc. Všeho tam 
bylo dostatek - jídla, pití, oblečení, drogis-
tických potřeb. To bylo k dispozici všem, 
obyvatelům i dobrovolníkům. Zapotřebí je  
ale stavební materiál a řemeslníci, toho tam 
je strašně málo. Velmi dobře funguje i orga-
nizace práce, každý ví, co má dělat.

Chystá se pomoci na místě i bílinská jed-
notka dobrovolných hasičů?

Členové jsou připraveni a ochotni jet po-
máhat, telefonovali mi, řešili jsme to hned 
od začátku této devastující události, ale do 
odřadu HZS Ústeckého kraje jsem naši jed-
notku nepřihlásil. To vše z důvodu zastaralé 
techniky. Zřejmě bychom bohužel neby-
li schopni s naší 29 let zastaralou techni-
kou dojet na 370 kilometrů vzdálené místo  
katastrofy.                                                        (pn)
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VýZkUm mĚsTo pro byZNys

FiNaNčNÍ oDbor

ÚřaD prÁCe čr

Letošní výsledky výzkumu Město pro byz-
nys nedopadly pro Bílinu vůbec špatně.  
V celkovém pořadí skončila šestá ze šest-
nácti posuzovaných měst. Srovnávací vý-
zkum Město pro byznys již třináctým rokem 
hodnotí podnikatelský potenciál měst  
a obcí v České republice. 
Analytici agentury Datank, která za výzku-
mem stojí po datové stránce, dělí své hod-
nocení do dvou hlavních kategorií, podni-
katelské prostředí a přístup veřejné správy.  
V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny dů-

Každý poplatník má možnost uhradit po-
platek za odpad bezhotovostně zadáním 
platebního příkazu nebo využitím platební 
brány na portálu občana.
Při zadání platebního příkazu v bance musí 
poplatník identifikovat, za koho místní po-
platek hradí.
Identifikaci platby jde zajistit několika způ-
soby:
a) Pokud poplatník zná své identifikační čís-
lo, uvede ho do variabilního symbolu (jedná 
se o 10-místní kód, který začíná čtyřčíslím 
1337).
b) V případě, že identifikační číslo nezná, 
uvede poplatník do variabilního symbolu  
č. 1337, a do specifického symbolu své rod-
né číslo (z důvodu ochrany dat dle GDPR, 
postačí uvést 6 čísel před lomítkem, a do 

Od 1. července 2021 je možné žádat o ná-
hradní výživné pro nezaopatřené dítě. Jde 
o novou sociální dávku, kterou za splnění 
zákonných podmínek vyplácí stát prostřed-
nictvím Úřadu práce ČR, a to na základě po-
dané žádosti. Stát bude dávku poskytovat 
maximálně po dobu 24 výplat náhradního 
výživného, nejdéle však do skončení neza-
opatřenosti dítěte.
Náhradní výživné je dávka, která má po pře-
chodnou dobu finančně podpořit nezaopat-
řené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí 
soudu, na základě exekučního titulu, platit 
výživné, ale svou vyživovací povinnost ne-
plní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho 
platí v nižší částce.
O náhradní výživné může požádat samo ne-
zaopatřené dítě, které je starší 18 let. Jde-
-li o nezaopatřené dítě mladší 18 let věku,  
pak žádost podává jeho zákonný zástupce.
Aby vznikl nárok na dávku, musí být sou-
časně splněny následující podmínky:
1. Vyživovací povinnost je stanovena exe-
kučním titulem, avšak povinná osoba výživ-
né neplatí vůbec, nebo v nižší částce. 
2. Dítě musí být nezaopatřené podle zákona 
o státní sociální podpoře.

ležité informace a statistická data, která dále 
rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského 
prostředí v ČR. Vyhlašovatelem výzkumu je 
týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupi-
na EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.
V celkovém hodnocení před Bílinou lépe 
uspěla města Litoměřice, Most, Roudnice 
nad Labem, Ústí nad Labem a Louny. Ko-
nečné pořadí vzešlo z výsledků podrobněji 
zhodnocených tří oblastí v rámci podnika-
telského prostředí a dvou oblastí v přístupu 
veřejné správy. V sekci aktuálního rozvoje 

popisu platby uvést jméno a příjmení po-
platníka, uvedení celého rodného čísla je 
dobrovolné).
c) V případě souhrnné platby za více po-
platníků, je platící občan povinen uvést do 
popisu platby všechny osoby, za které pla-
tí (uvést jejich jména a příjmení, rodná čísla  
či 6 čísel před lomítkem). - Pro souhrnné 
platby doporučujeme odeslat e-mail na ad-
resu financni@bilina.cz s podrobnou identifi-
kací osob (uvést jejich jména a příjmení, rod-
ná čísla či 6 čísel před lomítkem), za které je 
poplatek placen.

Správce poplatku upozorňuje poplatníky, 
kteří nedostatečně identifikují svou platbu, 
že bude naúčtována pouze té osobě, jejíž 
rodné číslo nebo jeho část bude uvedena 

3. Nezaopatřené dítě musí mít na území 
České republiky trvalý pobyt, pokud zákon 
nestanoví jinak.
4. Nezaopatřené dítě musí mít na území 
České republiky bydliště podle zákona  
o pomoci v hmotné nouzi, pokud zákon ne-
stanoví jinak.
5. Byl zahájen proces vymáhání výživné-
ho prostřednictvím exekučního řízení nebo 
řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Cílem 
tedy je, aby oprávněná osoba, příp. její zá-
konný zástupce, důsledně využila nástroje 
vymahatelnosti práva na výživné, které má 
k dispozici, a to podáním návrhu na exekuci 
nebo návrhu na výkon soudního rozhodnutí.
Tato podmínka je splněna i v případech, kdy 
soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly 
zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, 
a to v posledních 4 měsících před podáním 
žádosti o náhradní výživné, případně v prů-
běhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku 
na náhradní výživné.
Nárok na náhradní výživné nemůže vznik-
nout v případě, kdy oprávněná osoba (neza-
opatřené dítě) nebo její zástupce neprokáže, 
že byl podán návrh na exekuci nebo návrh 
na soudní výkon rozhodnutí.

podnikatelského prostředí skončila Bílina 
na dvanáctém místě, v sekci kvality lokali-
ty pro podnikatelské prostředí byla šestá 
a v sekci pracovního trhu obsadila druhou 
příčku. Při posuzování ekonomických údajů 
v rámci přístupu veřejné správy skončila Bí-
lina sedmá, stejně jako v sekci komunikace  
a poplatků ze strany veřejné správy. 
Jako nejhůře hodnocená města pro byznys 
byla Kadaň, předposlední byl Chomutov  
a poslední Žatec. 

(pn)   

(např. souhrnná částka bude naúčtována 
pouze jedné osobě, přestože výše úhrady 
odpovídá platbě za tři osoby).
Chybné uvedení identifikátoru (10 místního 
kódu, rodného čísla nebo šest čísel před 
lomítkem), může mít za následek vznik pře-
platku na poplatkovém účtu jedné osoby, 
a naopak vznik nedoplatku na daňových 
účtech ostatních poplatníků.
Poplatníkovi, který identifikátor (variabilní 
symbol) neuvede vůbec, bude platba vrá-
cena zpět.
Správce poplatku není povinen zkoumat 
chybně identifikovanou platbu (není znám 
poplatník místního poplatku za odpad).
Povinnost identifikovat osoby, za které je po-
platek hrazen, je na straně poplatníka.

Ing. Michaela Vršková

K žádosti musíte dále doložit:
1. exekuční titul, ve kterém je uvedena vy-
živovací povinnost k oprávněné osobě,  
a to formou úředně ověřené kopie nebo 
předložením originálu zaměstnanci ÚP ČR, 
který si jej okopíruje;
2. doklad prokazující výši částečného plnění 
výživného (např. výpis z účtu, poštovní po-
ukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení 
výživného);
3. doklad prokazující, že byla pohledávka na 
výživné postoupena, pokud došlo k postou-
pení pohledávky na výživné;
4. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte 
(u dítěte do 15 let věku rodný list, u staršího 
dítěte pak potvrzení o studiu);
5. doklad osvědčující, že byl podán návrh na 
výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce 
(je-li výživné vymáháno v zahraničí, musíte 
k žádosti přiložit doklad osvědčující, že byl 
podán návrh na výkon soudního rozhodnutí 
nebo exekuce příslušnému orgánu v zahra-
ničí nebo žádost o vymáhání výživného pro-
střednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí).

Bc. Věra Kodadová,DiS.
vedoucí odd. sociální péče OSVaZ Bílina

Bílina je šestým nejvhodnějším městem pro byznys

Jak zaplatit poplatek za odpad bezhotovostní platbou

Stát poskytuje náhradní výživné pro děti
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OSVaZ

TeLeFoNiCkÁ kriZoVÁ LiNka beZpečÍ

orDiNaCe prakTiCkého Lékaře hosTomiCe hNsp bÍLiNa

Pěstounské rodiny se po roce opět sešly

Linka bezpečí pomáhá s potížemi dětem i mladistvým

Seniorky se vzdělávaly
v domácí péči

Pacienti zpívali u ohně

V posledním květnovém víken-
du se opět po roce mohlo usku-
tečnit setkání pěstounských 
rodin. Ačkoliv byla vládní proti-
pandemická opatření uvolněna 
teprve v pondělí 24. května, do-
provázející pracovnice zorgani-
zovaly vše tak, aby se už v pátek 
mohlo odjet. 
Hlavním cílem těchto výjezdů 
je plnění povinnosti vzdělávání, 
vyplývající z dohody o výkonu 
pěstounské péče. Dalším příno-
sem je vzájemné setkávání pěs-
tounů a sdílení radostí i starostí 

Město Bílina podpořilo v letoš-
ním roce provoz bezplatné te-
lefonické krizové Linky bezpečí 

V červnu se konala v ordinace 
praktického lékaře v Hostomi-
cích přednáška se zaměřením 
na domácí péči a pečovatelskou 
službu.
Přednášky se zúčastnilo celkem 
jedenáct seniorek, které byly v 
souladu s programem přednáš-
ky seznámeny s mechanismem, 
náplní a možnostmi jak domácí 
péče, tak i pečovatelské  služby.
Přednáška byla účastnicemi 
kladně hodnocena.

Naděžda Maurerová 
všeobecná sestra

částkou pět tisíc korun. Poslá-
ním Linky bezpečí je poskyto-
vat kvalitní a snadno dostupnou 
pomoc dětem, mladým lidem 
do 18 let, studentům do 26 let 
a všem, kteří jednají v jejich zá-
jmu. Linka bezpečí pomáhá s 
řešením náročných životních 
situací i každodenních starostí 
a problémů. Poskytuje krizovou 
intervenci a poradenství pro 
klienty z celé České republiky 
prostřednictvím telefonu, chatu 
a emailu.
Linku bezpečí mohou kontak-
tovat děti a studenti do 26 let 
na telefonním čísle 116 111, a 
to zcela bezplatně, bez nut-
nosti kreditu a anonymně. Te-
lefonická krizová linka funguje  
v nepřetržitém provozu 24 ho-
din denně, také během víkendů 
a svátků. Linka je určena přede-
vším pro děti, které se ocitnou 

Hornická nemocnice s polikli-
nikou uspořádala pro pacienty 
LDN, klienty sociálních lůžek 
a rodinné příslušníky ve ven-
kovních prostorách nemoc-
nice oblíbenou akci Opékání 
buřtů s hrou na kytaru. Všichni 
se moc těšili, neboť doba covi-
dová dlouhý čas bránila všem 
společným akcím. Počasí se 
vydařilo, pofukoval příjemný 

spojených s výchovou a péčí 
o svěřené děti. Další důležitou 
skutečností je prohlubování 
vztahů mezi pěstouny, dětmi  
a doprovázejícími pracovnicemi, 
se kterými pěstounské rodiny 
dlouhodobě spolupracují.
Setkání probíhalo v osvědče-
ném rekreačním středisku Aero 
Holany a zúčastnilo se ho 54 
osob.

Ing. Miroslava Sokolová
Bc. Michaela Štěpánková

v obtížné životní až krizové si-
tuaci a mají pocit, že neexistuje 
řešení a že jsou na své trápení 
samy. Přestože se daří pomo-
ci stovkám dětí denně, stále je 
mnoho těch, které se nedovo-
lají, protože kapacita Linky bez-
pečí je omezená. Dětem proto 
nabízí pomoc také přes e-mail 
pomoc@linkabezpeci.cz a chat. 
Chat je v provozu každý den od 
9 do 13 hodin a od 15 do 19 ho-
din. Na e-mail odpovídá do tří 
pracovních dní. 
Více informací, včetně odkazu 
na chat či podcasty a videa, na-
leznete na www.linkabezpeci.
cz.
Organizace nabízí podporu  
a pomoc také rodičům, učite-
lům a všem dospělým, kteří 
mají starost o dítě či mladé lidi 
do 26 let, a to prostřednictvím 
Rodičovské linky. Telefonic-

ká linka je dostupná na čísle  
606 021 021 od pondělí do 
čtvrtka od 9 do 21 hodin a v pá-
tek od 9 do 17 hodin. Pomoc po-
skytuje bezplatně, volající hradí 
pouze částku za hovor podle ta-
rifu svého operátora. Nabízí po-
moc také přes e-mail pomoc@
rodicovskalinka.cz a chat. Chat 
je v provozu v neděli od 18 do 
22 hodin, na e-mail odpovídá 
do tří pracovních dní. Nejčastěji 
se na linku obracejí dospělí, kte-
ří hledají radu při výchově dítěte, 
nebo jsou svědky, kdy je dítě  
v nesnázích a hledají způsob, 
jak mu pomoci. 
Více informací, včetně odkazu 
na chat, podcasty a videa, jsou 
na www.rodicovskalinka.cz.

MgA. Zuzana Prokopová 

větřík. Usměvavé sestřičky pa-
cientům s láskou opekly buřty 
na ohýnku a podávalo se i chla-
zené nealkoholické pivo. Naše 
mladé studentky Katka a Klára 
nazdobily prostor výzdobou, 
kterou připravily děti z mateř-
ských školek M. Švabinského a 
A. Sovy v Bílině.
Kuchařky upekly pacientům vý-
borný borůvkový koláč, myslely 
i na pitný režim a připravily do-
statek šťávy. 
Dobrovolníci pomáhali, kde bylo 
potřeba, a zahráli pacientům na 
kytary a společně zpívali. Pa-
cienti se přidávali a vzpomínali 
na časy strávené u táboráku se 
svými dětmi v mládí              (red)
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Partnerská města Bíliny

Praxe partnerských měst vznik-
la v Evropě po druhé světové 
válce se záměrem vzájemného 
bližšího porozumění občanů 
evropských měst a také jako 
způsob, jak ke všeobecnému 
prospěchu podpořit přeshra-
niční styky. Dnes, po více než 
šedesáti letech, partnerská 
spolupráce měst přerostla  
v hnutí, které spojuje města 
a občany celé Evropy i světa. 
Partnerská spolupráce měst je 
forma dlouhodobé mezinárod-
ní spolupráce mezi samosprá-
vami, spočívající v pravidelném 
setkávání zástupců měst a je-
jich občanů. Smyslem partner-
ství je především oboustranná 
výměna informací a zkušeností 
zejména v oblasti hospodářství, 
životního prostředí, vědy, škol-
ství, sociálních věcí a kultury.
Nejstarším partnerským měs-
tem Bíliny je polský Bilgoraj, 
smlouva s ním byla uzavřena  
v roce 1995. V roce 2000 přibyl 
ukrajinský Novovolynsk, který 
je nejvzdálenějším partner-
ským městem, naopak nejbliž-
ším je Dippoldiswalde, smlou-
va s tímto německým městem 
byla uzavřena v roce 2005. Bíli-
na má od roku 2008 uzavřenou 
smlouvu o partnerství také se 
slovenským městem Stropkov 
a v roce 2014 přibylo další pol-
ské město, kterým je Jaraczewo. 
Poslední je již zmiňovaná mo-
ravská obec Kobylí. Se zástupci 
partnerských měst se můžete 

Minulý měsíc byla slavnostně podepsána zatím  
poslední smlouva o partnerství mezi městem Bílina  
a moravskou obcí Kobylí. Město Bílina má tedy v sou-
časné době celkem šest partnerských měst, která po-
stupně představíme

v Bílině potkat při významných 
akcích města jako jsou napří-
klad Bílinské slavnosti - Den 
horníků nebo ples města.

Bilgoraj
Město Bilgoraj se nachází v ji-
hovýchodní části Polska v Lub-
linském vojvodství. Leží na řece 
Biala Łada, v přímém soused-
ství Národního parku Roztocze. 
Město je obklopeno Solským 
lesem (rozloha města je 20 ki-
lometrů čtverečních, z čehož  
9 procent tvoří lesy). Oblast 
současného Bilgoraje byla po-
kryta hustými lesy a bažinami, 
kde bylo obtížné zakládat lidské 
osady. V první polovině 16. sto-
letí postavila místní šlechtická 
rodina Gorajských první osady. 
Samotné město bylo oficiálně 
založeno v roce 1570 Adamem 
Gorajskim.
V Bilgoraji je velké množství 
církevních památek, k nejvý-
znamnějším patří barokní kostel 
Nejsvětější Trojice ze 17. století, 
kostel sv. Nanebevzetí Panny 
Marie z roku 1755, kostel sv. Jiří 
postavený v letech 1790-93  
a novodobý kostel Máří Magda-
lény obklopený monumentální-
mi předměty ze 17. století jako  
je např. františkánský klášter, 
kaple Marie Magdalény a malá 
zvonice. Vyhledávaným turis-
tickým cílem je Park Stanisława 
Nowakowského, jenž byl zalo-
žen v 17. století. Biłgoraj byl po 

staletí významným národním 
centrem výrobců sít, expozici  
o jejich výrobě můžeme najít 
ve skanzenu s názvem Zagroda 
Sitarska. Město je významným 
centrem místního folklóru s vy-
soce rozvinutým lidovým umě-
ním, regionálním oblečením  
a zvyky.
Bilgoraj je nejstarším partner-
ským městem Bíliny, smlouva 
o partnerství byla podepsána  

v roce 1995. V loňském roce 
tedy uplynulo již 25 let od uza-
vření této smlouvy a byla na-
plánována oslava tohoto výročí. 
Vzhledem k pandemii koronavi-
ru, která zasáhla všechny oblas-
ti veřejného života, se oslava to-
hoto významného výročí, stejně 
jako celá řada dalších akcí, ne-
konala.                    

Iveta Richterová

Vzdálenost od Bíliny – 850 km
Počet obyvatel – 27 000
Partnerské město od roku 1995
Rozloha: 21,1 km²
Vojvodství: Okres Biłgoraj, Lublinské



8 7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc eBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

KULTURA

VýsTaVNÍ sÍň U kosTeLa

Do jiných světů se přenesou ná-
vštěvníci Výstavní síně U Koste-
la. Koná se tam výstava ručně 
vyráběných exponátů výtvarni-
ce Aleny Hrubé s názvem Jiné 
světy - Eiwan. K vidění je mnoho 
velmi zajímavých soch, závěs-
ných exponátů i pítek a misek. 

“Jiné světy jsou v mém podání 
takové paralelní světy, duchov-
nější. Věci, které zhmotňuji, 
jsou jakoby z jiného světa, ale 
prolínají se s tím naším,” uvedla 
Alena Hrubá. Eiwan v názvu vý-
stavy znamená historický název 
obce Evaň, kde díla vznikají.

Při své práci nejčastěji používá 
přírodní materiály, ze kterých vy-
modeluje objekt, udělá formu a 
z té pak další odlitky, které barví. 
Díky formě tak může vzniknout 
více v základu stejných děl. 
Dominantou výstavy je jistě vy-
modelovaný a krásně nabarve-

ný orel. “Je to symbol svobody, 
myšlení, nových začátků. Je to 
nejnáročnější věc, kterou jsem 
dělala. Originál je vytvořený z ti-
síců malý dřívek spojených vos-
kem,” dodala autorka. 
Výstava potrvá do 8. srpna a je 
prodejní.                                      (pn)

Exponáty z Jiných světů se prolínají s tím reálným
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mĚsTskÁ kNihoVNa bÍLiNa

Čtenářská soutěž Lovci perel je 
prodloužena do 31. srpna 2021. 
Knihovna tím vynahrazuje dobu, 
po kterou byla uzavřena. Vzniká 
tedy čas na letní četbu a prostor 
pro výběr soutěžních knih.

Lovci perel mohou číst déle

Městská knihovna zve na výsta-
vu s názvem Má vlast cestami 
proměn. Tato národní putov-
ní výstava přináší svědectví o 
zvelebování opomíjených míst 
a objektů v sídlech a krajině. O 
proměnách chátrajících staveb 
v důstojné objekty s užitečnou 
náplní, o zkrášlených náměstích 
a návsích, nádražích, sakrálních 
stavbách.

Výstava je nainstalována v prv-
ním patře centrální knihovny na 
Mírovém náměstí. Vstup na vý-
stavu je volný.
Výstava je pořádána ve spolu-
práci se spolkem Cestami pro-
měn a s Národní kulturní památ-
kou Vyšehrad. Partnery výstavy 
jsou kraje České republiky.

Alena Hubáčková DiS.

Výstava ukáže cesty proměn vlasti

Již nyní knihovnice plánují zářijo-
vé vyhlášení vítězů této soutěže.  
O termínu slavnostního od-
poledne budou informovat na 
webu knihovny.

Alena Hubáčková
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KULTURA
iC bÍLiNa eLekTrÁrNa LeDViCe

raDoVesiCkÁ Výsypka

Informační centrum 
má nového pomocníka

Zábavu i vzdělání nabízí 
herní koutek

Navrhněte nové logo 
pro Radovesickou výsypku

Obrazy z plenéru jsou 
k vidění v galerii

Do Informačního centra v Bílině 
přibyl infokiosek, který pomůže 
místním obyvatelům a turistům 
orientovat se ve městě nebo 
hlasovat v anketách městského 
úřadu. Infokiosek pracuje jako 

S prvním prázdninovým dnem 
se znovu otevřelo pro zájemce 
o industriální turistiku Informač-
ní centrum klasické energetiky 
Skupiny ČEZ v Elektrárně Led-
vice. Na děti čeká zcela nový 
herní koutek plný interaktivních 
prvků, který určitě ocení i do-
spělí hračičkové.
Nový dětský koutek se doplňuje 
s již dříve nainstalovanými her-
ními prvky. Kombinace zábavy 
a vzdělávání zároveň nabízí edu-
kativní stěna, zkouška vodivosti, 
fungování elektráren, obkreslo-
vací stůl s motivem elektrárny 

Kypu neboli Radovesickou vý-
sypku zná snad každý, kdo žije 
v Bílině nebo přilehlých obcích. 
Tento krásný kus přírody zde 
však nebyl odjakživa. Mnozí si 
jistě ještě pamatují údolí Lukov-
ského potoka, kde se nacháze-
ly obce Lískovice, Chotovenka, 
Hetov, Dřínek a Radovesice, kte-
ré musely v 60. letech minulého 
století ustoupit otevření  Velko-
lomu Maxim Gorkij.
V současné chvíli se dokonču-
jí rekultivační práce a část této 
krásné přírody je již zpřístupně-
na veřejnosti. Najdete zde cyk-
lostezky, naučné stezky a ně-
kolik turistických tras. Své místo 

V Bílině se uskutečnil další ročník Malířského plenéru. Tentokrát 
obrazy vznikaly v zámecké zahradě a v areálu Kyselka. Během 
července jsou obrazy z plenéru vystavené v Galerii Pod Věží. (red)

počítač s dotykovou obrazov-
kou. Zájemci si zde najdou nejen 
webové stránky Informačního 
centra v Bílině, ale také webové 
stránky města, kulturního cen-
tra a městské knihovny. Kromě 
těchto základních webů obsa-
huje program Mapy.cz a Idos 
pro vyhledávání autobusového 
nebo vlakového spojení. Lidem, 
kteří by se chtěli zapojit do hla-
sování v anketách města, ale 
nemají přístup k internetu, mo-
hou díky infokiosku hlasovat pří-
mo v infocentru.

Lada Hubáčková

a skřítků Enerů. Starší návštěv-
níci si mohou svoji energii i ba-
terie svých mobilních telefonů 
dobít při odpočinku na nabíjecí 
lavičce nebo se uvolnit při hře 
na lego stěně. 
Po celé prázdniny se mohou 
také děti vydat Za zelenou ener-
gií se Skupinou ČEZ. Na začát-
ku prohlídky dostanou kvízovou 
kartu. Tu pomocí různě rozmís-
těných nápověd po infocentru 
vyplní a na závěr za něj dosta-
nou odměnu. 

(red)

zde mají i školy a školská zaříze-
ní, které mohou prostory využít 
k venkovní výuce. Severočeské 
doly a.s., kterým výsypka patří, 
tak formou komplexní rekulti-
vace vrací krajině původní účel 
a zároveň umožňují široké veřej-
nosti toto krásné místo navště-
vovat a využívat.
Možná Vás při procházce Ra-
dovesickou výsypkou napadne, 
jak by mohlo vypadat její logo. 
Zkuste ho nakreslit, namalovat 
nebo graficky zpracovat. Své 
návrhy můžete nechat na vrátni-
ci ZŠ Za Chlumem nebo poslat 
emailem na reditelka@zschlum.
cz.                                               (red)



7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc e BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 11
POZVáNKy / ANKETy



12 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

Z RADNICE

7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc e



BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 13
Z RADNICE

7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc e



14 7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc eBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

VZDĚLáVáNÍ

abeCeDa peNĚZ

mŠ čapkoVa

mŠ aLéskÁ

mŠ LeDViCe

mŠ sÍboVa

Školáci z Bíliny se učí o penězích zábavně a hrou

Na zahradě školky 
se konal dětský den

Pejsci pobavili předškoláky

Z Jizerských hor se dětem 
ani nechtělo domů

Děti z mateřinky kreslily 
na náměstí

Kde dospělí berou peníze? A co 
všechno musí platit? Kolik stojí 
rohlík, aktovka nebo nová tele-
vize? To vše žáci druhých tříd 
objevují v rámci výuky finanční 
gramotnosti v projektu Abe-
ceda peněz. Zábavný program 
nyní absolvovaly i děti z Bíliny.
Prostřednictvím hry na dospě-
láky se seznamovaly s tím, kam 
se vlastně během dne kutálí 
peníze. A trochu si uspořádaly 
tu hromadu pojmů, které běž-
ně slýchají. „Druháčci ze sebe 
mnohdy sypou slova jako hy-
potéka, nájem nebo pojištění. 
Ale vůbec netuší, co jsou mince 
a bankovky, nebo kde rodiče 
získávají peníze,“ popsal David 
Hubáček z České spořitelny, 

která projekt připravila. Školáč-
ky z Bíliny hravá výuka nadchla. 

„Děti odcházely nadšené, vyprá-
věly ostatním třídám o svých 

zážitcích a také je poučovaly. 
Stejně nadšené byly i paní uči-
telky,“ pochvaluje si zástupkyně 
ředitelky ZŠ Za Chlumem Mile-

na Maryšková. Abeceda peněz 
je pro školy zdarma. Česká spo-
řitelna ji připravila v rámci svých 
projektů finančního vzdělávání 
veřejnosti. „Základy správného 
hospodaření vštípila Abeceda 
peněz už přibližně 50 tisícům 
školáků,“ říká David Hubáček. 
Nejmenším, školkovým dětem, 
nabízí tematické audio pohád-
ky nebo hrací kartičky, školáci 
si hrají na dospělé či zkoušejí 
podnikat. Pro teenagery pak 
vyvinuli napínavou počítačo-
vou hru Tajuplná cesta, v níž se 
musí vypořádat s různými ži-
votními situacemi. V posledním 
roce je Abeceda peněz k dispo-
zici také online.

Psí kusy, tak se nazýval dopo-
lední program, který si užily 
děti z Mateřské školy Aléská se 
Psí školou v Bílině. “Tato spolu-
práce je vždy sázka na dobrou 
náladu, zajímavý program a 
získání nových informací. Naše 
putování začalo v osm hodin. 
Vyrazili jsme po oranžových 
fáborkách, prošli jsme přes Žiž-
kovo údolí až na samotné Psiš-
tě. Cestou jsme plnili tématické 
úkoly, zažili spoustu legrace a 

Po dlouhém období pandemie 
se děti z ledvické školky vyda-
ly na ozdravný pobyt do Jizer-
ských hor. Každý den chodily 
na dvě túry po okolí a užívali 
si čistý vzduch, krásnou příro-
du a slunečné počasí. Pokud 
zbylo trochu času před obě-
dem nebo večeří, hrály si na 

Děti ze třídy Soviček Mateřské 
školy Síbova se ve výchovně 
vzdělávacím programu blí-

her, hudby a tance na školní 
zahradě. Kromě soutěží a tance 
byly připraveny i ovocné tácy, 
kterými si děti pochutnaly hned 
dopoledne a na závěr nás čeka-
lo i překvapení v podobě slad-
kých balíčků. Každé z dětí si 
domů odneslo medaili. Krásný 
slunečný Mezinárodní den dětí 
jsme si tak všichni velmi užili.

Kolektiv MŠ Čapkova

V úterý 1. června si děti z Ma-
teřské školy Čapkova užily zá-
bavné dopoledne plné soutěží, 

naučili se novou básničku s ná-
zvem Pejsek Rek,” popsala uči-
telka Radana Šebková.
V psí škole se předškoláci se-
známili s prací cvičitelů a od-
nesli si poklady pro tvořivou 
práci, medaile i sladkou dob-
rotu. “Děkujeme Psí školce v 
Bílině za ochotu, promyšlenou 
přípravu a fajn strávené dopo-
ledne. Tak to vypadá, když se 
něco dělá s láskou a nadšením,” 
dodala učitelka.  Kolektiv učitelek

dětském hřišti u chaty. “Jeden 
večer jsme měli Stezku odvahy 
a před odjezdem karneval. Dě-
tem ani dospělým se nechtělo 
odjet domů a slavnostně jsme 
si slíbili, že příští rok se vrátíme,” 
uvedla ředitelka školky Marké-
ta Pikalová.

Kolektiv učitelek

že seznamují s naším rodným 
městem. Poznávají nejen sou-
časnost města, ale i jeho historii 
porovnáváním fotografií.
Dané téma využili k výzvě 
městského úřadu, aby se spo-
lupodíleli na výstavě o radnici, 
která letos slaví 110. výročí od 
vzniku. Ateliérem se dětem sta-
lo celé náměstí, kde měly rad-
nici jako na dlani.

Učitelky ze třídy Soviček
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DĚTský DomoV TUChLoV

DĚTský DomoV TUChLoV

ZŠ LiDiCkÁ

ZŠ aLéskÁ

Z Medvědí skály 
si výletníci užili výhled

Se Zdravou pětkou 
připravili svačinku

Žáci poznali tradice
Hodonínska

Škola přes prázdniny 
dostane novou učebnu

Sobotní den výletníci z Tuchlo-
va věnovali dalšímu putování a 
poznávání Krušných hor. Cílem 
byla Medvědí skála, která je 
druhá nejvyšší hora Mostec-
ka a nejvyšší vrchol Rudolické 
hornatiny, měří 923,8 metru.  
Z vrcholu jsme viděli nádher-
ný kruhový rozhled, jeden  
z nejhezčích na Mostecku - na 
severu Hora Svaté Kateřiny, na 
severovýchodě Jeřabina, Černý 

Dětský domov Tuchlov se za-
pojil do soutěže s Zdravá Pětka. 
Tříčlenný tým – Patricie, Roman 
a Tereza měl za úkol připravit 
zdravou svačinku, která měla 
být vyvážená, dodávat energii  

Žáci prvního i druhého stupně 
Základní školy Lidická navštívi-
li výstavu Moravské Slovácko 
ve Výstavní síni U Kostela, kde 
se seznámili s krajinou, příro-
dou a tradicemi Hodonínska 
ve fotografiích Radka Severy. 
Obdivovali také překrásné vy-
šívané kroje s ručně vyrábě-
nou krajkou, ručně malovaný 

vrch, Loučná, Stropník, na vý-
chodě Litvínov, na jihovýchodě 
Mostecká pánev, Bořeň, Mile-
šovka, Zlatník, Hněvín a další 
kopce Českého Středohoří, až 
na západě Klínovec. Při zdolá-
vání cíle jsme poznávali okolí, 
přírodniny, rostliny, a cesta nám 
velmi příjemně utekla. Všichni 
se kochali nádhernými výhledy, 
které nám zpříjemnilo úžasné 
počasí. I nejmenší členka naší 
turistické výpravy Simonka 
zvládla celou cestu na výbor-
nou. Při pikniku v přírodě jsme 
si užívali čerstvý vzduch a vůni 
lesa, děti byly nadšené. Na vr-
cholu nás čekalo překvapení 
v podobě putovního kamínku, 
který udělal všem velkou ra-
dost a poputuje s námi dál na 
další naší společnou výpravu. 
Výlet byl opravdu vydařený  
a nesměla chybět ani slad-
ká odměna v podobě točené 
zmrzliny a domácího langoše.

Teta Denisa

a měla obsahovat zeleninu 
nebo ovoce. Děti se rozhodly, 
že připraví vajíčkové muffiny 
a rajčata plněná mozzarellou. 
Svačinka se jim moc povedla.

Teta Irenka 

porcelán se slováckými motivy, 
velehradské perníky, morav-
ské kraslice, slovácké výšiv-
ky a mnoho dalších výrobků z 
Muzea Kobylí. Moc se jim líbila 
dílnička, kterou pro ně připravili 
pořadatelé a oni si mohli vyro-
bit dívku a šohaje z Podluží.

Hana Jůdová

Na konci června začaly práce v 
Základní škole Aléská vedoucí 
k vybudování odborné učebny 
zeměpisu a k odstranění bariér. 
Během letních prázdnin budou 
mít stavební firmy volný prostor 
k bouracím pracím.
Na rekonstrukci školy čerpá 
město Bílina dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu ve výši 3,4 miliony 
korun.
V rámci projektu s názvem Vy-
budování odborné učebny a 
modernizace datové sítě ZŠ 
Aléská bude vybudována od-

borná učebna zeměpisu. Dále 
bude v rámci projektu upra-
vena toaleta na bezbariérovou. 
Pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu v ostatních 
prostorách bude pořízen scho-
dolez. Další aktivitou projektu je 
modernizace datové sítě školy 
podle standardu konektivity 
základních škol.
Do školy bude v rámci projek-
tu pořízeno nové vybavení od-
borné učebny, jako je nábytek, 
audiovizuální technika a další 
pomůcky.

Michaela Kuchynková
projektový a progra-

mový pracovník
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VZDĚLáVáNÍ

kULTUrNÍ CeNTrUm bÍLiNa DĚTský DomoV TUChLoV

mŠ čapkoVa a mŠ Za ChLUmem

ZŠ LiDiCkÁ

Pohádkový les 
znovu ožil smíchem dětí

Nově zasazené stromky
jsou již chráněné

Předškoláci se rozloučili
se školním rokem

Zvířata dostala dárky

Školáci se zúčastnili 
exkurze po jezerní krajině

Pohádkový les přivítal stovky 
dětí z mateřinek i základních 
škol při zábavné akci Pohádko-
vá cesta. Na malé návštěvníky 
čekalo sedm pohádkových sta-
novišť, na kterých plnili nejrůz-
nější úkoly. Čertovi třeba po-

Mimo spor-
t o v n í c h , 
výtvarných, 
nebo zá-
b a v n ý c h 
č i n n o s t í , 
patří k po-
bytu v dět-
ském do-
mově také 
v ý c h o v a 
p r a c o v n í . 
Děti jsou 
s e z n a m o -

vány s nářadím a náčiním, které 
potřebují k péči o zvířata, za-
hradu, nebo třeba k vyrábění v 
dílně. Tentokrát jsme se s první 
skupinou pustili na žádost pana 
hospodáře do bojového úko-
lu. Cílem bylo, za každou cenu 

Nastalo léto a s ním i konec 
školního roku, který již nyní voní 
sluncem, prázdninami a výlety. 
Školní rok uběhl jako voda a 
pro budoucí školáky byl naším 
posledním společným rokem. 
Společně jsme se chtěli rozlou-
čit, tak jsme připravili pro děti 
zábavné dopoledne plné her, 
soutěží, tance a dobré nálady. 
Po krátkém úvodu se děti vrhly 
do plnění sportovních i vědo-
mostních úkolů.

Již podruhé navštívily děti z 
tuchlovského domova Cent-
rum pro zvířata v nouzi při ZOO 
v Ústí nad Labem. Nepřijely s 
prázdnou. Chlupatým kamará-
dům přivezly dárky v podobě 
granulí, absorpčních podložek 
pro štěňata a úklidových po-
můcek pro pracovníky. 
Když výletníci vystoupili z au-
tobusu a pomalu se vydali k 
útulku, bylo ve vzduchu cítit 
nadšení a těšení. Také chlupa-
té osazenstvo útulku zdravou 
nervozitou dávalo najevo, že 
se blíží něco netradičního. Byli 
jsme mile přivítáni a zasvěceni 
do chodu zařízení, získali jsme 
povědomí o systému umísťo-
vání a následných možnostech 
adopce pejsků. Chlupáči nás ví-

Žáci ze Základní školy Lidická 
navštívili gotický kostel Nane-
bevzetí Panny Marie v Mostě, 
který je zapsán v Guinnessově 
knize rekordů jako přeprava 
nejtěžšího předmětu po kole-
jích. Uvnitř kostela shlédli do-
kument o přesunu této stavby. 
Dozvěděli se, že kostel musel 
ustoupit těžbě hnědého uhlí 
a posunout se po kolejích ze 
starého Mostu o 841 m a 10 cm. 
Kromě krásných dobových fo-
tografií měli žáci možnost vy-
šlapat 197 schodů vedoucí až 
na věž kostela, odkud se jim 
dostal krásný výhled na celé 
město.
Po návštěvě kostela se žáci 
přemístili k nejhlubšímu antro-
pogennímu Jezeru Most, které 
vzniklo rekultivací bývalého 
hnědouhelného dolu. Prohlídka 

máhali odnést Káču do pekla, 
pro Zlatovlásku a prince Jiříka 
lovili zlatou rybku a sbírali per-
ly od mravenců, s Karkulkou si 
vyprávěli pohádku, prodírali se 
trnitým křovím za Šípkovou Rů-
ženkou, šili košile pro sedmero 
krkavců a s Dlouhým a Širokým 
si vyzkoušeli, jak viděl Bystro-
zraký. Na konci cesty je čekala 
královna, pro kterou děti na-
malovaly obrázek a za splnění 
všech úkolů dostaly sladkou 
odměnu. Akci uspořádalo pro 
mateřské školy, první stupně 
základních škol i veřejnost Kul-
turní centrum Bílina.          

(pn)

ochránit nově vysázené ovocné 
a okrasné stromy. Do obranné 
linie jsme vyrazili vyzbrojeni 
dřevěnými latěmi, akumuláto-
rovou vrtačkou, kladivem, pil-
kami, vázací tkaninou, šrouby  
a mulčovací kůrou. Nepřítel 
nově vysazených stromků byl 
jasný, strunová sekačka. 
Děti se tedy pustily do litého 
boje. Nejdříve zatloukly tři kůly 
okolo každého stromu ve stej-
né vzdálenosti. Pak naměřili 
spojovací vrchní latě a vázací 
tkaninu. Nakonec ke stromkům 
přisypaly mulčovací kůru, aby 
jasně vytyčili hranice nepřátel-
ského území. Stromky se nám 
podařilo ochránit a práce na za-
hradě děti bavila. Už se těšíme 
na příští výzvu.       Strejda Michal

Za doprovodu hudby jsme si 
zatančili naše oblíbené taneč-
ky a nezapomněli jsme ani na 
odpočinkové a občerstvovací 
chvilky, ve kterých jsme si u 
ovocných mís doplňovali ener-
gii. Rozlučková akce se školním 
rokem se nám velmi vydařila a 
všechny děti odcházely domů 
s úsměvem na tváři. Přejeme 
všem dětem a rodičům krásné 
prázdniny plné společných zá-
žitků.                      Kolektiv učitelek

tali a prostrkovali čumáky přes 
mříže. Každý z nich chtěl po-
zornost, pohlazení. Když jdeme 
dál, pejskové se po nás otáčí, 
kňučí a žadoní ještě o chvíli po-
zornosti. Nemůžeme se ubránit 
dojetí. Velkým zážitkem byla  
i možnost pomazlit se s koťátky 
v rámci jejich socializace. 
Na závěr nezbývá než dodat 
jednu poučku, na kterou se 
často zapomíná – pes ani kočka 
není lehkomyslný dar. Pořízení 
čtyřnohého kamaráda je velice 
důležité rozhodnutí a závazek 
na několik let. Srdečná slova 
díků náleží všem pracovníkům, 
kteří se o opuštěná zvířata sta-
rají. 

Teta Jana

započala krásným pohledem 
na celé jezero a okolní krajinu 
pod Hněvínským vrchem, dále 
pokračovala až k oblázkovým 
plážím jezera. Během prohlídky 
se žáci formou hry a kvízů do-
zvěděli informace a zajímavosti 
o vzniku tohoto místa. Nejpil-
nější žáci budou odměněni 
společností Doly Bílina na Dni 
Horníků. Krásný výlet v tropic-
kém počasí byl odměněn pik-
nikem na mole a koupáním v 
jezeře.
Žáci měli tímto možnost se se-
známit s činností těžební spo-
lečnosti, která nespočívá jen v 
získávání nerostných surovin, 
ale také v záchraně historic-
kých objektů a přeměně krajiny 
po těžbě do nádherné jezerní 
oblasti.

Jarmila Kabourková
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ÚTULek aNiDeF V žimU mÓDNÍ přehLÍDka

Kastrace koček není zlo Bílinu opět osvěží móda, 
ukáže ji i nejkrásnější muž

Ještě dnes se najdou lidé, kteří 
jsou proti kastraci zvířat. Myslí 
si, že to není přirozené, že jsou 
to chudáci zvířata. Mají pocit, že 
kastrací připravíme zvíře o jeho 
základní pudovou podstatu bytí, 
a to rozmnožit se. Že by si zvířa-
ta měla nejdřív užít. Že by sami-
ce měly mít mladé. Ale realita je 
mnohem komplikovanější. 
Rádi bychom představili příběh 
šestiměsíčního koťátka jmé-
nem Konvalinka. Přijali jsme ji z 
bílinské ulice začátkem června. 
Jednalo se o velmi roztomilé 
koťátko bílé barvy. Každý by si 
hned pomyslel, že takové krás-
né kočičce brzy najdeme do-
mov a bude si užívat svůj kotěcí 
čas v nové milující rodině. Jen-
že tahle nevinná kočičí holčička 
ještě neměla svůj život na světě 
vůbec jistý. 
Konvalinka byla při příjmu 
apatická. Její bílý kožíšek byl 
na několika místech od krve  
a hnisavého, velmi zapáchají-
cího výtoku. V tu chvíli jsme si 
mysleli, že byla nejspíš sražená 
autem a má nějaká vnitřní zra-
nění. Okamžitě jsme tedy vyra-
zili na veterinu. 
Tam se ukázalo, že se nejedná 
o zranění způsobená sražením. 
Konvalinka měla silný zánět dě-
lohy, a tak musela co nejdříve 

Největší módní show Beauty 
Fashion Show se letos bude ko-
nat 31. července. Vstupenku je 
možné zakoupit v předprodeji 
do 20. července v butiku Beau-
ty 2000. Tento butik předvede 
na akci minimálně 60 outfitů na 
více než dvaceti modelkách ve 
třech blocích. Pánskou módu 
představí MaxNell Fashion v 
čele s nejkrásnějším mužem 

na operační sál, protože hrozila 
celková sepse. Kotě bylo sice 
slabé, ale bohužel zde nebylo 
možné čekat až trochu zesí-
lí. Operace nakonec byla ještě 
mnohem náročnější, než se če-
kalo. V děloze drobné Konvalin-
ky operatér našel mrtvá hnijící 
koťátka. Tato informace šokova-
la nejen ostřílený personál ve-
teriny, ale i našeho útulku. Byli 
jsme svědky již mnohého, ale 
tohle nás naprosto odzbrojilo. 
Všichni jsme mysleli na Konva-
linku a na to, jaký život během 
těch šesti měsíců asi zažila. Jak 
velkou bolest musela zvládat, 
když měla tak rozsáhlý zánět v 
celém těle. Naštěstí se ukázala 
jako velká bojovnice a operaci 
přežila, i když to byl dlouhý a 
náročný boj. Uhnilé plody koťat 
a děloha jí byly vyoperovány a 
Konvalinka se krásně a poměr-
ně i rychle zotavila. 
Příběh tohoto krásného koťát-
ka je pro nás zase další velkou 
hnací vlnou energie nevzdávat 
se a snažit se edukovat a neu-
stále dokola opakovat, že kas-
trace nejsou zlo, ale naopak 
velká nutnost. Že tím zvířatům 
nic nebereme, ale naopak dá-
váme. Dáváme jim možnost žít 
dlouhé a spokojené životy. 

Pracovníci útulku

světa Tomášem Martinkou, kte-
rý získal titul v roce 2015. Tee-
negerskou módu představí ta-
neční skupina The F.A.C.T.
Večerem mluveným slovem a 
muzikou provede moderátor-
ská dvojice Martin a Jirka.
Vstupenky budou slosovatelné. 
Po akci samotné se bude konat 
after party na Kafáči. 

(red)

žeNy NejeN V seDU bÍLiNa

Spolek Ženy nejen v sedu zve na kurz šití 

KURZ ŠITÍ - LETNÍ TAŠKA
Termín: 17. 8. 2021 od 9 do 15 hodin, Cena: 250 korun, Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina
Kontakt: Facebook Ženy nejen v sedu Bílina, tel.: 607 586 990, e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz

Přijďte si s námi ušít letní tašku. Kurz je vhodný i pro začátečníky. 
Podmínkou je mít vlastní šicí stroj. Další potřebné informace vám zašleme po přihlášení.
V případě zájmu o kurz nás neváhejte kontaktovat, rády vám sdělíme další potřebné informace.
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SPOLEČNOST

přÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkém okoLÍ, ZNoVUožÍVajÍCÍ i miZejÍCÍ

Otakárek fenyklový 

Pojďme, uděláme si vycházku  
k Bořni, a když budeme mít 
štěstí, zahlédneme našeho nej-
krásnějšího a největšího denní-
ho motýla, otakárka fenyklové-
ho (Papilio machaon).
Tohoto krasavce jsem nafotila 
před třemi roky. Potom už jsem 
ho nepotkala. Třeba spolu ho 
najdeme. Otevřená, mírně pa-
horkovitá krajina plná květů, to 
jsou místa, která otakárek vyhle-
dává. Určitě ho nepřehlédneme, 
rozpětí křidélek je 7 až 9 centi-
metrů, základní barva motýlka 
je žlutá, okraje předních křídel 
po stranách lemují dva rovno-
běžné tmavé pruhy a zadní kří-
dla protažená do ocasních vý-
běžků mají modročerné pruhy 
s vlnkovitým okrajem a načer-
venalá až rezavě hnědá oka ve 
vnitřních úhlech. Je to krasavec. 
Pozor, tento motýl i jeho příbuz-
ný otakárek ovocný jsou v České 
republice zvláště chránění.

Samička klade vajíčka na listy 
okoličnatých rostlin, to je hlavně 
mrkev, fenykl, kopr, kmín, bedr-
ník. Housenka po vylíhnutí mění 
barvu od černé až po zelenou 
s černými pruhy a oranžovými 
tečkami. Při ohrožení housenka 
vypouští páchnoucí tekutinu.
Dospělá housenka se zakuklí, 
vylíhnutí motýla závisí na teplo-
tě. Při vyšší letní teplotě se může 
vylíhnout za dva týdny, pokud 
jsou chladné dny, trvá vylíhnu-
tí i několik měsíců. Motýl tedy 
přezimuje jako kukla a líhne 
se až další rok. U nás, v České 
republice, se vyvíjí pouze jed-
na generace. Kdo ví, počasí je  
v posledních letech nevyzpy-
tatelné, možná se dočkáme při 
globálním oteplování více ge-
nerací nádherných otakárků a 
budeme se těšit jejich krásou při 
každé vycházce. Ale poslední tři 
roky bez jediného otakárka mo-
hou značit to, že o něm budeme 
psát v minulém čase. Doufejme,  
že ne.                          Jitka Brejníková

reaLiTNÍ poraDeNsTVÍ

Zájem o pořízení nemovitosti, 
ať už pro vlastní bydlení nebo 
pro rekreaci je nyní mimořádný. 
Největší poptávka je v oblasti 
chat a chalup. Běžně se stává, 
že se na jednu chalupu přijedou 
podívat desítky zájemců. Jak 
vyřešit takovou situaci?
Prodat nemovitost prvnímu 
zájemci by z hlediska makléře 
byla velmi špatná služba pro 
majitele nemovitosti. Při tako-
vém zájmu je totiž zcela jasné, 
že je třeba ze zájemců důklad-
ně vybrat toho nejvhodnějšího. 
Někdy to může být ten, který je 
ochoten zaplatit nejvíce, jindy 
ten, který je ochoten zaplatit 
vyšší než tržní cenu a přitom 
platí v hotovosti. Kritérií může 
být několik. A právě pro takový 
případ, kdy se sejde více zá-

jemců o pořízení nemovitosti, 
pořádají makléři RE/MAX auk-
ce. Taková aukce musí mít jasná 
a férová pravidla. Bohužel se na 
trhu můžete setkat i s praktika-
mi, které sice tvrdí, jak majiteli 
vydělají nejvíc, ale přitom mo-
hou fungovat zcela opačně. 

Jak u aukcí postupovat, abyste 
nenarazili a zbytečně nepřišli  
o peníze? 
V první řadě se podíváme na to, 
jaká pravidla by měla zajímat 
prodávajícího. V pozici majitele 
nemovitosti, který chce prodat 
za nejlepších možných pod-
mínek, se totiž můžete setkat 
s různými postupy. Aukce má 
jasná pravidla, která byste měli 
znát a musíte s nimi být ztotož-
něni. Nenechte se zatáhnout do 
situace, kdy netušíte, jaká bude 
prodejní strategie a jak se bude 
postupovat. Prodejní a tedy 
startovní cena aukce musí od-
povídat tržní ceně. Jde o objek-
tivní cenovou hladinu, kterou 
by měl makléř jasně doložit 
cenovou analýzou. Představa, 
že dům nabídneme o milion 
levněji, abychom přilákali více 
zájemců, je chybná a nakonec 
může majitele (prodávajícího) 
výrazně poškodit.  Mějte pře-
dem jasně stanovenou odměnu 
pro makléře. Většinou se jedná 

o procenta z konečné kupní 
ceny, tedy standardní mak-
léřovu provizi. Někdo by vám 
mohl nabízet model, kdy kromě  
provize bude chtít navíc i pro-
centa z navýšení. V takovém 
případě je sice motivovaný pro-
dat za co nejvíce, ale současně 
hrozí, že bude schválně začínat 
na co nejnižší ceně, aby optic-
ké navýšení bylo co největší.  
Výsledná prodejní cena tak 
bude menší, než by se dosáhla 
standardní aukcí, ale odměna 
makléře bude vyšší. Pokud se 
dům bude prodávat za dva mili-
ony místo za tři, nabídky v auk-
ci budou pravděpodobně jen  
o málo vyšší než 3 miliony.  
Pokud ale nabídková cena bude 
začínat na tržní ceně tří milionů, 
navýšení bude velmi pravděpo-
dobně vyšší. 
Je také důležité, aby koneč-
ný výběr nabídky byl vždy 
na rozhodnutí prodávajícího.  
Nehodnotí se jen navýšení ceny,  
ale i další kritéria. Například 
způsob úhrady kupní ceny, 
rychlost transakce, termín pře-
dání a podobně. Kupní cena 
je jen jedním z parametrů.  
Možná byste preferovali dru-
hou nejvyšší cenovou nabídku,  
když by byla rychlejší nebo by 
vás zájemce nechal v nemovi-
tosti bydlet o dva měsíce déle. 

Jste na druhé straně v pozici 
zájemce o nemovitost? 
V první řadě je třeba se aukce 
nebát. Pokud byste byli v po-
zici majitele vy, a o nemovitost 
by byl takový zájem, také byste 
chtěli prodat co nejlépe. Pořá-
dání aukce je tak pochopitelný 
krok. Ale i tak je třeba dát si po-
zor na několik zcela konkrét-
ních bodů.
Nechte si jasně vysvětlit, jaká 
jsou výběrová kritéria. Tedy kdy 
a hlavně podle jakých parame-
trů proběhne vyhodnocení ze 
strany majitelů.
Chtějte jasné informace o dal-
ším postupu v případě, že vaše 
nabídka vyhraje: termín podpi-
su rezervační smlouvy, výše re-
zervační zálohy a další. Zároveň 
je velmi důležité vědět, jaká je 
závaznost podané nabídky  
a jaké následky by mělo to, po-
kud byste si nakonec podanou 
nabídku rozmysleli a nemovi-
tost nekoupili.
Aukce nemovitostí jsou roz-
hodně vhodný způsob prode-
je v případě, kdy je o její koupi 
velký zájem. Pomáhá vybrat 
správného kupujícího a zároveň 
umožňuje dosáhnout té nejlep-
ší prodejní ceny. Musí však být 
provedena správně a za jas-
ných podmínek.

Michal Novák, RE/MAX Synergy 

Při aukci nemovitostí nenaleťte na špatný model
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soCiÁLNĚ ZDraVoTNÍ komise

komise pro mÍsTNÍ méDia

Jaká je hlavní náplň činnosti 
komise?

Hlavní činností komise je za-
jištění sociálních a zdravotních 
služeb v ORP Bílina, tzn. posu-
zování žádostí o dotaci z roz-
počtu obce od poskytovatelů 
sociálních a zdravotních služeb, 
posuzování žádostí o dotace 
pro zdravotně postižené nezle-
tilé děti, posuzování žádostí pro 
přidělování bytů v Domech se 
soustředěnou pečovatelskou 
službou ve městě Bílina a po-
skytování služeb pečovatelské 
služby Bílina.

Jak často se schází?

Obvykle se komise schází jed-
nou měsíčně, pouze v době 

Na začátku volebního období 
stál před vedení města pro-
blém s nízkou informovaností 
obyvatel o činnosti města. V 
minulých období nebyl bohu-
žel příliš zájem o maximální 
transparentnost. Z tohoto dů-
vodu byla ustanovena Komi-
se pro místní média, účast v ní 
byla nabídnuta všem stranám a 
hnutím v zastupitelstvu.
K hlavním tématům na začát-
ku činnosti patřilo nalezení ná-
stroje pro lepší informovanost 
občanů včetně doporučení ve-
dení města k provedení kroků, 
které povedou k implementaci 
do struktur městského úřadu a 
všech městských organizací. Po 
intenzivním hledání a zkoušení 
různých nástrojů, bylo doporu-
čeno implementovat platfor-
mu Mobilní rozhlas. Dovolím si 
zhruba po roce a půl využívání 
platformy zhodnotit, že Mobilní 
rozhlas plní přesně to zadání, 
které jsme si na počátku stano-
vili.
Do platformy Mobilní rozhlas je 
v současné době registrováno 
asi 1 550 občanů, což předsta-
vuje zhruba čtyřicet procent ak-
tivních občanů, kteří se zajímají 
o dění ve městě a chodí pravi-
delně volit své zástupce do za-
stupitelstva. Všichni jsou pra-
videlně informováni o dění ve 
městě, v případě nestandard-

pandemie coronaviru se ko-
mise scházela podle nutných 
potřeb žadatelů, a to pouze for-
mou videohovoru.

Jaké jsou cíle jednání komi-
se?

Cílem komise je vždy správné 
posouzení žádostí a řešení so-
ciálních a zdravotních služeb v 
ORP Bílina.

Kterými tématy se napří-
klad komise zabývala v mi-
nulosti?

Rozšíření pracovní doby v po-
skytování pečovatelské služby 
Bílina, protidrogové prevenci na 
základních školách, program 
REVOLUTION TRAIN, zapojení 

ních situací prakticky okamžitě 
formou zprávy do mobilního 
telefonu, případně e-mailem 
nebo SMS. Nelze zapomenout 
na výbuch ve skladu munice v 
areálu Speciálních staveb, kdy 
bylo možné občany informovat 
o opatřeních, uzavírkách a pří-
padně o evakuaci.
Nedílnou součástí Mobilního 
rozhlasu je také modul anket, 
které jsou využívány nejen k 
hlasování o participativním roz-
počtu, ale nově například také 

se do projektu Seniorská obál-
ka.

Kterými tématy se komise 
zabývá aktuálně nyní?

Aktuálně jsme se v předchozí 
komisi zabývali žádostmi o do-
taci spolků Šance žít, Hospic 
Most, Svazu neslyšících a nedo-
slýchavých osob v ČR, Člověk 
 v tísni a podobně.

Co se již podařilo vyřešit, 
uzavřít, navrhnout, změnit  
a podobně?

Vzhledem k velmi úzké spolu-
práci s pečovatelskou službou 
Bílina se daří umístit občany 
v pečovatelském domě, kteří 
vzhledem k zdravotnímu stavu 

o nejlepší provozovně v Bílině. 
Dalším podstatným modulem 
jsou podněty občanů, kde je 
možné velice jednoduše vyfotit 
mobilem to, co vás trápí a po-
mocí několika kliknutí odeslat 
odpovědné osobě, která se da-
ným podnětem nebo závadou 
bude zabývat. Vyřešeno je již 
cca 150 nahlášených závad 
a podnětů (úklid nepořádku, 
opravy mobiliáře, odstranění 
autovraků apod.)
K dalším hlavním tématům pa-

nemohou zůstat již sami doma. 
Dále se zdařilo upravení pravi-
del pro poskytování dotace z 
rozpočtu města Bíliny na pod-
poru sociálních a zdravotních 
služeb.

Co se naopak i přes snahu 
komise nepodařilo nebo 
stále nedaří?

Myslím, že vše co jsme dopo-
sud potřebovali vyřešit, se po-
dařilo. Určitě jsou i další témata, 
která je třeba řešit, a věřím, že 
se jimi budeme na komisi zabý-
vat.

Lenka Brunzová
členka komise

třilo zmodernizování designu 
Bílinského zpravodaje a ustále-
ní redakční rady. Výsledek sna-
hy držíte v rukou. Velice citlivě 
byly změněny fonty a celkový 
design, za což patří obrovský 
díky člence komise Tereze Skři-
vanové, která stojí za moderni-
zací vzhledu Bílinského zpravo-
daje.
Komise se schází v měsíčních 
intervalech s výjimkou prázd-
nin. V případě nutnosti rychle 
rozhodnout a dát doporučení 
radě města, tak díky úpravě 
jednacího řádu komisí může 
hlasování probíhat formou 
per-rollam (distančně pomocí  
e-mailu).
V současné době jsou témata 
jednání komise přizpůsobena 
aktuálním potřebám. V nedáv-
né době vybírala design tabulí, 
které budou umístěny při vjez-
dech do města. Dále posuzu-
je nabídky na reklamu města 
v různých periodikách apod. 
Všichni členové komise mají 
stálý úkol sledovat dění a tren-
dy v jiných městech, zejména 
při pobytu v těchto městech  
a přinášet návrhy zlepšení ko-
munikace s občany a možného 
využití v Bílině.

Ing. Radek Zenker
předseda komise

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Rada města vzala na vědomí 
informaci o vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na revita-
lizaci lázeňského parku Kyselka 
z operačního programu život-
ního prostředí ve výši necelých 
4 milionů Kč. Díky této dotaci 
dojde v areálu parku na Kyselce 
k revitalizaci zeleně, doplnění 
mobiliáře, k obnově mlatových 
cest a založení trávníků. 

Rada města schválila podání 
projektových záměrů na mo-
dernizaci odborných učeben 
základních škol a přístavbu ZŠ 
Za Chlumem do ITI Ústecko-
-chomutovské aglomerace,  
v rámci programového období 
2021+.

Rada města schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí nadač-
ního příspěvku ve výši 120 tis. 
Kč od Nadace ČEZ na „oranžo-
vý přechod“. Z tohoto příspěv-
ku bude financováno osvětlení 
přechodu v Sídlišti Za Chlumem 
v ulici Zadní. 

Rada města schválila záměr 
uspořádat v létě 2022 koncert 
skupiny Lucie v letním amfite-
átru na Kyselce. 

Rada města schválila podání 
žádosti o vystavení českého 
národního průkazu průvodce  
I. stupně pro zaměstnance in-
formačního centra v Bílině. Díky 
tomuto průkazu se rozšíří služ-
by poskytované informačním 
centrem zejména pro turisty, 
kteří budou moci absolvovat 
prohlídku městem s průvod-
cem.

Rada města souhlasila s vy-
značením turistického značení 
Klubu českých turistů pro účely 
naučné stezky a trasy Vodobraní 
– turistické stezky podél průmys-
lového vodovodu z Dolních Zá-
lezel do elektrárny v Ledvicích,  
v rámci projektu Smart Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
která má za účel zviditelnit in-
dustriální budovy v Ústecko-
-Chomutovské aglomeraci.

Zastupitelstvo města souhlasi-
lo s celoročnímu hospodařením 
města Bíliny za rok 2020, bez 
výhrad.

Zastupitelstvo města vydává 
obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanoví obecní sys-
tém odpadového hospodaře-
ní a zároveň vydává obecně 
závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství s roč-
ním poplatkem 500 Kč/osoba 
a s účinností od 01.01.2022.  
K 01.01.2021 byla upravena ob-
last odpadového hospodářství, 
a to zejména zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech.
 
Zastupitelstvo města schváli-
lo program výkupu bytových 
domů ve městě Bílina. Cílem 
programu je transparentní vý-
kup bytových domů v Bílině 
do majetku města v rizikových  
a potenciálně rizikových oblas-
tech, tedy v oblastech, v nichž 
se vyskytuje či hrozí výskyt so-
ciálně nežádoucích jevů včet-
ně tzv. obchodu s chudobou. 
Výkup těchto bytů přispěje  
k omezení spekulativních vý-
kupů a jejich dalšímu pronájmu 

nepřizpůsobivým a problema-
tickým nájemníkům.

Zastupitelstvo města schválilo 
závazný příslib ke spolufinan-
cování projektu „Rekonstruk-
ce plochy UMT, FK Bílina“ s 
Fotbalovým klubem Bílina, z. 
s., ve výši 1.500.000 Kč s tím,  
že dodavatel bude vysoutěžen 
dle směrnice č. 3/2021 o zadá-
vání veřejných zakázek.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informace odboru nemovitostí 
a investic k variantnímu řešení 
stavu objektu A plavecké haly 
 s tím, že materiál bude do 
příštího jednání zastupitelstva 
města upraven dle nových sku-
tečností diskutovaných na za-
stupitelstvu města a případně 
doplněn o návrh zadávací do-
kumentace na architektonickou 
studii.

Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí splnění usnesení  
č. 112 z 05.05.2021, kterým bylo 
odboru nemovitostí a investic 
uloženo připravit přehled o re-
alizovaných výstavbách par-
kovacích ploch od roku 2010 
na území města podle jednot-

Rada města schválila ceník Kul-
turního centra Bílina, kterým 
se stanovuje cena půjčovného  
za svatební dekorační předmě-
ty (slavobrána, stolek a židličky) 
ve výši 1.000 Kč za 3 hodiny,  
s vratnou kaucí 5.000 Kč. 

Rada města schválila zveřejně-
ní záměru pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání v I. podlaží 
na adrese Komenského 38, Bíli-
na, o výměře 46,77 m2, parcela 
č. 85/1 v k. ú. Bílina za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu  
z prostor sloužících podnikání  
tj. 250 Kč/m2/rok.

Rada města souhlasila s ná-
vrhem na přípravu zadávacího 
řízení na zpracování projektové 
dokumentace na revitalizaci 
plochy před centrální školní jí-
delnou podél cesty na Kyselku. 
Před centrální školní jídelnou 
tak vznikne bezpečné a přívěti-
vé prostranství s herním prosto-
rem pro rekreační aktivity žáků 
a studentů.   

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce – oprava 
chodníků Síbova nová zástavba. 

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřejné 
zakázky na dodávky u mobili-
áře na novostavbu správního 
objektu s bytovou jednotkou 
pro areál koupaliště Kyselka – 
část 3, je nabídka společnosti 
KASCH interiér, s. r. o.

Rada města v působnosti val-
né hromady schválila výroční 
zprávu společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, účetní závěrku společ-
nosti, zprávu o vztazích, zprávu 
nezávislého auditora o ověře-
ní účetní závěrky za rok 2020  
a rozdělení vykázaného zisku 
ve výši 2.772.490,42 Kč jako ne-
rozděleného zisku minulých let, 
pro krytí případných ztrát let 
budoucích.

livých volebních období, včet-
ně projekčně připravovaných 
parkovacích ploch a takových 
parkovacích ploch, u kterých se 
předpokládá, že budou dokon-
čeny v tomto volebním období. 
- V období 2010 - 2015 vzniklo 
236 parkovacích míst.
- V období 2015 - 2018 vzniklo 
78 parkovacích míst.
- V období 2018 - dosud vzniklo 
215 parkovacích míst

Zastupitelstvo města schválilo 
smlouvu o poskytnutí neinves-
tiční dotace ve výši 150.000 
Kč spolku Pohádkový les, z. s.,  
na projekt Řezbářský plenér  
na pořízení nových soch do Po-
hádkové lesa v roce 2021.

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí plnění usnesení č. 117 
z 05.05.2021, kterým bylo radě 
města uloženo zajistit realiza-
ci opatření k eliminaci hluku  
ze sportovního hřiště v ulici 
Čapkova a zprávu o jejich rea-
lizaci předkládat pravidelně do 
zastupitelstva města a zároveň 
rozhodlo neupustit od opatře-
ní týkající se vysypání dutých 
částí pískem a upustit od opat-
ření vybudování stacionárního 

kamerového bodu v nejbližším 
okolí, neboť prostor je v dosta-
tečném dosahu kamery umíst-
něné v ulici Čapkova.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo záměr prodeje souboru 
nemovitých věcí jako celku,  
a to pozemků jejichž součástí 
jsou budovy v ul. M. Švabinského  
č. p. 655 - 657 za minimál-
ní kupní cenu 13.000.000 Kč  
se zřízením výhrady práva zpět-
né koupě na dobu určitou 2 let  
a předkupním právem zapsa-
ným v katastru nemovitostí  
na dobu neurčitou pro město 
Bílinu.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo záměr prodeje pozemku  
v ul. Čsl. armády p. č. 1676/2  
o výměře 4019 m2 v k. ú. Bílina, 
minimálně za cenu obvyklou, 
určenou na základě znaleckého 
posudku, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem pozemku. 
Pozemek bude nabízen k pro-
deji dle pravidel pro převod ne-
movitých věcí z majetku města 
Bíliny.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 15. června 2021

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 23. června 2021

Podrobnosti k výběrovým řízení jsou k dispozici na www.bilina.cz.
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Dne 9. července uplynuly 4 roky, co nás opustila naše maminka, 
babička a prababička

Vlasta Dvížová
Vzpomíná dcera Yveta, Karel, vnučka Vlastina s Pavlem, pravnoučata Pavlínka, 
Dominiček.

Dne 2. července uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
dědeček a pradědeček

Miroslav Horák
S láskou vzpomínají manželka Květa a vnučka s rodinou.

Dne 20. července uplyne smutný rok, kdy nás navždy opustil 
námi milovaný manžel, tatínek, dědoušek, tchán a skvělý kamarád

Miroslav Kolář
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Manželka Jarmila s rodinou.

Dne 13. srpna by slavila své narozeniny 75 let naše maminka

Irena Kučerová
Je to již dlouhých 12 let, co není mezi námi. S úctou a láskou vzpomíná 
syn Miloslav s manželkou.

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

Dne 20. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

Roman Matějů
S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery Katka a Romanka s rodinami, 
mamka Liduš, švagr Milan, pět vnoučat a dvě pravnoučátka Matteo 
a Charlottka. Lásko, moc mi chybíš.

Dne 11. července uplyne 5 let od úmrtí 

Miloně Michala
Vzpomeňte v dobrém.

Dne 4. července uplyne 13 let od tragické smrti našeho syna

Petra Trunečka
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 29. července oslaví překrásné životní jubileum 95 let paní 

Olga Svobodová
Hodně zdravíčka přeje Eva, Lenka, Adam, Terezka a Baruška.

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

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

Smutný je 11. srpen. Už to bude 6 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček a prapradědeček

Josef Pech
S láskou stále vzpomínáme. Manželka Liduška, dcera Naďa, syn Milan, vnučky 
Katka a Romanka s rodinami, pět pravnoučátek a dvě prapravnoučátka.

Dne 29. května oslavila 80. narozeniny paní 

Eva Myslíková
Mnoho zdraví a štěstí do dalších let jí byli popřát zástupci města, kteří zároveň 
poděkovali synovi a snaše seniorky, že se o ní s láskou starají.

VZpomÍNka

bLahopřÁNÍ

iNZerCe

 Nabízíme prac. místo 
          kuchaře/ku

ELEKRÁRNA LEDVICE
pracovní doba  ranní směny

bližší info 737 500 000Menuexpress s.r.o.

teplá a studená kuchyně

poDĚkoVÁNÍ

Děkuji za 55 tisíc korun věnovaných v roce 2021 městem Bílina na 
léky potřebné k paliativní péči v Hospici v Mostě.

Blanka Števicová DiS, ředitelka Hospic v Mostě, o.p.s.

Velmi děkuji neznámé paní, která odevzdala mou ztracenou peně-
ženku. Stalo se to 5. června mezi 9. a 10. hodinou v Lidlu. V roztržitosti 
jsem nechal svou peněženku ležet na parapetu v obchodě a ode-
šel jsem k autu. Tam jsem si svou chybu uvědomil a spěchal zpět.  
Na parapetu peněženka už nebyl. Ptal jsem se paní pokladní, která 
mě obsluhovala, zda k ní někdo peněženku nevrátil, ale řekla mi, 
že ne. Volal jsem tedy na policii a vše nahlásil. Asi za dvě hodiny 
mi policisté volali zpět, že se peněženka našla, že si pro ni mám do 
Lidlu přijít. Mezi tím, co jsem byl u auta, ji totiž našla neznámá paní  
a odevzdala ji sice pokladní, ale jiné, než které jsem se ptal. 
Velmi jí tedy děkuji za její poctivost, ušetřila mi mnoho vyřizování  
a běhání po úřadech.                                                                  Bedřich Plíhal

Neuměla jsem si představit, co mám od představení Cirk La Puty-
ka očekávat. Byla jsem mile překvapena a má vnoučata také. Stále 
jsme měli na co koukat. Při skončení představení mě rozesmál můj 
vnuk větou: „Babí, to bylo hustý….“ a také bylo. Chtěla bych poděko-
vat za dobrou zábavu a již se těším na další kulturní představení.

Eliška Růžičková

Pozvánka na oslavu výročí 100 let fotbalu
Srdečně zveme příznivce fotbalu na hřiště v Hostomicích na pořádající osla-
vu výročí 100 let od založení FK Hostomice, konající se v sobotu 26.6.2021. 

Akce bude probíhat během celého dne s níže uvedeným programem.

09:00 hod. - utkání ml. žáků Ledvice/Hostomice vs. ml. žákyně FK Teplice
11:00 hod. - utkání ml. a st. přípravek FK Hostomice vs. TJ Sokol Košťany

13:30 hod. - utkání SDH Hostomice vs. rodiče fotbalistů a trenéři
15:00 hod. - utkání veteráni FK Hostomice vs. veteráni FK Teplice

17:00 hod. - utkání starší žáci FK Hostomice vs. starší žákyně FK Teplice
18:00 hod. - rozlučka dětí se sezónou 2020/2021, volná zábava

18:00 hod. - výstup skupiny Alibi

Za FK Hostomice - Martin Vlček



22 7 /  XXXI /  16 .  če r ve nc eBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

SPORT

ssk bÍLiNa

hC DraCi

memoriÁL jarDy a VaŠka

Po koronavirovém rozvolnění se 
na střelnici SSK Bílina v Nemoc-
niční ulici zintenzivnil trénink ve 
všech disciplínách a příprava na 
závody. Střelecký klub se roz-
hodl v červnu uspořádat Pře-
bor Ústeckého kraje ve střelbě  
z předovek. Po zveřejnění pro-
pozic na stránkách Českého 
střeleckého svazu se ozvali 
střelci z celých Čech. Závody 
proběhly v příznivém počasí. Po-
řadatelský sbor čítal deset členů 
SSK Bílina. Závodů se zúčastnilo 
na 75 střelců z celé republiky. 
Vzhledem k účasti reprezentan-

Vedení HC Draci Bílina připra-
vilo v době jarní pandemie pro 
všechny Draky a Dráčata klubo-
vou soutěž, která měla svoje vy-

Pět družstev rybářů se zúčastni-
lo jubilejního desátého ročníku 
závodu Memoriál Jardy a Vaška 
ve Světci. Letos nejčastěji rybá-
ři lovili kapry, cejny, karasy, líny 
či plotice. “Celkem jsme ulovili 
šestadvacet metrů ryb, z toho 
přes osm metrů chytila dvojice 
Vladimír Fišer a Bóža Duszek, 
čímž si zajistila první místo v zá-
vodu,” uvedl organizátor René 
Malý, který se svým parťákem 
Michalem Bělochem obsadil 
druhou příčku a třetí skončila 
dvojice žen Drahuška Bílá s Ka-
teřinou Hudečkovou. 
Nejdelší ulovená ryba měřila 
osmasedmdesát centimetrů, 
tohoto lysce ulovila Kateřina 
Hudečková.
Vítězové soutěže si odnesli jak 
putovní pohár, tak i drobné věc-
né ceny. 

tů ČR byly závody velmi kvalitní.  
V hlavních kategoriích zvítězili:
Perkusní revolver: František Ka-
davý z SSK Škoda Mladá Bole-
slav
Perkusni pistole civilní: Miloslav 
Panský z SSK Hracholusky
Perkusní puška civilní: Vojtěch 
Jílek z SSK Klatovy
Perkusní puška vojenská: 
Gustav Gráf z SSK Sporck Stará 
Lysá
Ze střelců pořadatelského SSK 
Bílina dosáhl v této kategorii na 
druhé místo Karel Paichl.

Petr Maurer

vrcholení počátkem MS v hokeji 
v Lotyšsku konaném v květnu 
tohoto roku.
Cílem bylo zvládnout během 
67 dnů 886 032 dřepů a před-
běhnout tím počet hodin, které 
dělí první konané mistrovství 
v belgických Antverpách a již 
zmíněném letošním MS v Lotyš-
ské Rize. Do soutěže se zapojily 
všechny mládežnické kategorie, 
ale i přes velké úsilí Draků se 
cílové mety dosáhnout nepo-
dařilo. Počítadlo se zastavilo na 
hodnotě 166 267 dřepů. 
Soutěž s velkým náskokem 

ovládla nejmladší Dráčata s cel-
kovým výkonem 69 932 dřepů.
Za odměnu pro všechny Draky 
připravil klub zábavné dopoled-
ne plné her a zábavy.
V Tyršově zahradě bylo pro 
děti připraveno několik soutěží,  
do kterých se mohly děti zapojit, 
například lukostřelba, softball, 
závody se svázanými nohami  
v kolektivu a další hry. Radost 
dětem také udělal půjčený na-
fukovací hrad a hasící pěna, 
kterou přijela vytvořit hasičská 
jednotka z Dolů Bílina. Tímto 
jim chceme velice poděkovat 

za vstřícnost. Stejně jako paní 
Šiklové za zapůjčení areálu  
a FK Bílina za poskytnutí nafu-
kovací arény.  Děti si dopoledne 
náramně užily. I když vrcholem 
dne měla být porce pěny, mož-
ná pro některé děti se vrcholem 
stala nefalšovaná vodní bitva, do 
které se zapojila i většina rodičů.
Na závěr dostaly děti krásné 
dřevěné medaile, které jim bu-
dou připomínat nejen báječné 
dopoledne, ale hlavně ocenění 
za vynaloženou námahu.  

Weigl František

Na střelecké závody se sjeli účastníci z celé republiky

Dřepovací výzvu ovládla nejmenší Dráčata

Rybáři nachytali 
přes dvacet metrů ryb

B V L
Sobota 11. září 2021

Tyršova zahrada, Bílina
úvodní hvizd 
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volejbalbilina@gmail.com     bvl9.webnode.cz
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Do 8. srpna
JINÉ SVĚTY - EIWAN
Sochy, plastiky, originální bytové šperky, umělecko-řemeslné vý-
robky z lokálního kamene, mýdlenky, zahradní kamenná napajedla 
autorky Aleny Hrubé.

POHÁDKOVÝ LES

sobota 31. července, 10 hodin
ŘEZBÁŘSKÝ PLENÉR 
Ukázky vyřezávání soch ze dřeva, bohatý doprovodný program.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

čtvrtek 22. července, 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY 
K tanci a poslechu hraje Duo Hvozdovi.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

pátek 16. července, 16 hodin
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY
Totální nasazení, The Atavists, Gaia Mesiah, Arakain

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 27. srpna
MALÍŘSKÝ PLENÉR BÍLINA 2021
Výstava obrazů, které vznikly při letošním ročníku Malířského plené-
ru v Bílině.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 31. července 
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Výstava v prvním patře knihovny na Mírovém náměstí

ČLOVĚK V TÍSNI

středa 21. července, 13 hodin
CIRKUSOVÉ ODPOLEDNE
Program pro rodiny s dětmi se žongléry ze skupiny Cirqueon.
Dětské hřiště na Teplickém Předměstí.

LETNÍ KINO BÍLINA

čtvrtek 22. července, 22 hodin
GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

pátek 23. července, 22 hodin
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIONŮ
sobota 24. července, 22 hodin
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

čtvrtek 29. července, 22 hodin
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

pátek 30. července, 22 hodin
GODZILLA VS. KONG

sobota 31. července, 22 hodin
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE

kULTUrNÍ serVis


