
KVĚTNATÉ LOUKY 
PŘEKVAPILY SVOU KRÁSOU

Okresní soud v Teplicích 
hledá nové 
přísedící   
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Hudebníci se mohou vrátit k 
tradičním nástrojům
Listuji stránkami kroniky bílinské 
hudební školy ze 70. let minulého 
století.

Děti si projdou domeček křížem 
krážem
Při akci Křížem krážem 
domečkem budeme procházet 
náš objekt celé odpoledne
v úterý 14. září 2021. 

Partnerská města Bíliny
Druhým nejstarším partnerským 
městem Bíliny je ukrajinský 
Novovolynsk, smlouva s ním byla 
uzavřena 27. září 2000.

Spoluvlastnický podíl může 
znamenat problém
Spoluvlastnický podíl může 
vzniknout třeba dědictvím,  
kdy sourozenci zdědí po rodičích
nemovitost a každému připadne 
ideální podíl.

Bílinský Březňák cup a Bílinská 
smeč
Po roční pauze zaviněné 
celosvětovou pandemií se opět 
uskuteční turnaj amatérských
hokejistů o putovní pohár Bílinský 
Březňák cup.

3

5

7

4

8

11

12

13

14

Milí čtenáři,

v srpnovém vydání 
vám přinášíme další 
zajímavé informace  
o dění ve městě. Ten-
tokrát si můžete pře-
číst o návštěvě mobil-
ního očkovacího týmu, 
který bude v Bílině oč-
kovat bez registrace.  

V době uzávěrky Bílinského zpravodaje 
ještě nebyl zadán přesný termín, kdy bude 
služba k dispozici, sledujte tedy facebooko-
vý profil města nebo webové stránky. Uživa-
telé Mobilního rozhlasu dostanou informaci 
přímo do svého telefonu nebo e-mailu. 
Od září bude možné podat žádost o dota-
ci na výměnu kotlů a kamen na hnědé uhlí 
pro obyvatele obcí v okolí Dolu Bílina. Pokud 
tedy ještě nepoužíváte nízkoemisní zařízení 
na vytápění, využijte možnosti dotace. 
Kvůli letošnímu deštivému počasí je pod-
máčený terén v parku na Kyselce a může 
se stát, že se tam samovolně vyvrátí strom. 
Dejte tedy pozor při procházkách, hlavně při 
větru. 
A užijte si pohled na fotografii na titulní stra-
ně. Zachycuje květnatou louku na ostrůvku 
u přechodu u radnice, ale tyto louky měs-
to vysázelo i na jiných místech. Snad v tom 
bude pokračovat, je to opravdová nádhera. 

Přeji příjemné čtení, 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Senioři mohou v Bílině studovat 
univerzitu
Od 29. září letošního roku bude  
v městské knihovně možné 
studovat Univerzitu třetího věku.

Kvůli častým dešťům hrozí pád 
stromu
Návštěvníci kyselského parku mají 
dávat velký pozor na případný pád 
stromů. 

Občanské průkazy jsou již  
s obličejem a otisky prstů
Sněmovna schválila nový typ 
občanských průkazů 
s biometrickými údaji.

Rozebírat vraky aut na ulici nelze
Rozebírat vraky na ulici či 
jiném veřejném prostranství je 
nepřípustné a zákon tyto přestupky 
trestá pokutou až sto tisíc korun.

Informační centrum poskytuje 
kvalitní služby
Informační centrum Bílina pod 
radnicí obhájilo certifikát kvality 
Jednotné klasifikace turistických 
informačních center ČR.

Čipy Life is Skill hledejte ve 
sportovištích
V Bílině najdeme několik sportovišť, 
která se využívají na různé druhy 
sportů. 

Lidé se budou moci nechat 
očkovat proti covid-19 bez 
registrace u mobilního týmu
V rámci usnadnění a urychlení 
proočkovanosti obyvatelstva proti 
koronaviru covid-19 navštíví v brzké 
době Bílinu mobilní očkovací tým.

Kotlíková dotace
Dotační program Podpora výměny 
kotlů a kamen na hnědé uhlí  
v obcích z okolí Dolů Bílina

Děti se nebály výstupu na horu ani 
adrenalinu
Děti z tuchlovského domova 
zdolaly Milešovku, podívaly  
se na Barboru a užily si adrenalin
na Klínech.
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PEjSEk k aDOPci

Sam 

Kříženec jezevčíka s něčím větším, žil v bou-
dě a majitelé se nakonec rozhodli ho odlo-
žit do útulku. je to velmi hodný mazlivý pes, 
vhodný i k dětem, vděčný za jakýkoliv kon-
takt. Narodil se v roce 2019, váží 14 kilogra-
mů.

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

Z raDNicE
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MĚSTSkÁ kNihOVNa bÍLiNa

OkrESNÍ SOUD TEPLicE

SETkÁNÍ PřÁTEL VOZů ZNaČky ciTrOëN

Od 29. září letošního roku bude 
v městské knihovně možné stu-
dovat Univerzitu třetího věku.  
Ta je určena seniorů nebo inva-
lidním důchodcům a jejím cílem 
je zejména vzdělávání všeobec-
né, zájmové a neprofesní. 
Studovat může každý senior 
nebo invalidní důchodce. Stu-
dium probíhá vždy ve dvou se-

Okresní soud v Teplicích hledá 
nové přísedící pro další čtyřle-
té volební období. Přísedící se 
účastní jednání všech trestních 
řízení před okresním soudem, 
jestliže rozhoduje jako soud 
prvního stupně a řeší zločin,  
u něhož je spodní hranice trestní 
sazby pět let a více. Role příse-

Šest desítek vozů značky Cit-
roën se sešlo v Bílině při letoš-
ním 9. oficiálním ročníku setkání 
přátel této značky. Své čtyřko-
lové miláčky jejich majitelé nej-
prve vystavili pro veřejnost u al-

li vše vynahradit. Snad nám to 
při našem jubilejním ročníku již 
situace umožní,” uvedl organizá-
tor akce Marek Němeček.
Kachny i další typy citroënů po 
ukázkách v Bílině vyjely na spa-

zání přátelských vztahů, místo 
pro setkávání a zvyšování sebe-
důvěry. 

Více informací podá Lenka Ta-
pšíková na telefonu 417 823 224 
nebo na e-mailu:
pujcovna@knihovnabilina.cz. 

(red)

stávat. V případě zájmu o výkon 
funkce přísedícího Okresního 
soudu v Teplicích prosím kon-
taktujte sekretariát na telefon-
ním čísle 417 810 801-2, nebo 
e-mailem na:
sekretariat@bilina.cz, a to nej-
později do 16. srpna. 

(red)

dícího je považována za čest-
nou funkci, v rámci níž mají lidé 
právo podílet se přímo na sprá-
vě věcí veřejných. Právní strán-
ku projednávané věci jim vždy 
předseda senátu vysvětlí.
Přísedícím může být zvolen 
obyvatel, který je přihlášen  
k trvalému pobytu v obvodu 

tánku na Kyselce, poté se s nimi 
krátce zastavili v centru města. 
“Letos jsme nepřipravovali vel-
ký program pro veřejnost kvůli 
pandemii, příští rok bychom 
však našim příznivcům chtě-

nilou jízdu do Litvínova. Tradič-
ně s sebou vzaly i děti z tep-
lického Klokánku a společně  
s nimi pak všichni navštívili retro 
muzeum veteránů. 

(pn)

mestrech, zimní je od září do 
prosince a letní od února do 
dubna. Každý semestr je za-
měřený na jedno téma, první se 
bude týkat cestování.
Cena za jeden semestr je  
300 korun. Znalost práce s po-
čítačem není podmínkou účasti. 
Virtuální univerzita není jen  
o studiu, ale je to i čas pro navá-

zastupitelstva, jímž je do funk-
ce volen, a v obvodu soudu, pro 
který je do funkce volen. Před-
pokladem pro výkon funkce je 
dosažení 30 let věku, svépráv-
nost a bezúhonnost s tím, že 
zkušenosti a morální vlastnosti 
kandidáta by měly dávat záruku, 
že bude svou funkci řádně za-

Senioři mohou v Bílině studovat univerzitu

Okresní soud v Teplicích hledá nové přísedící

Citroënů letos do Bíliny přijelo šedesát
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KRIMI

POLiciE Čr

MP bÍLiNa

MP bÍLiNa

Recidivisté v Bílině dál kradou, vězení nepomáhá

Ke krádeži si vybral objekt hlídaný strážníky

Rozebírat vraky aut na ulici nelze

Trest ve formě odnětí svobody nenapra-
ví každého. Policisté v poslední době řešili 
hned několik případů, které měli na svědo-
mí lidé již několikrát trestaní.
Z přečinu krádeže je podezřelý v minulosti 
pětkrát trestaný muž, který měl na chodní-
ku u domu v Bílině odcizit jízdní kolo. I když 
oznamovatel vyčíslil škodu jen na jeden tisíc 
korun, s ohledem na trestní minulost pode-
zřelého byl případ kvalifikován jako přečin 
krádeže, za který může soudce v krajním 
případě uložit až tříletý trest odnětí svobody.
Ani čtrnáct předchozích trestů neodradilo 
sedmatřicetiletého recidivistu od páchání 
trestné činnosti. Muž je podezřelý, že kon-
cem dubna vnikl v Bílině do zahradní chatky, 
odkud odcizil peněženku s doklady, finanč-
ní hotovostí a platební kartou. S její pomocí 
pak provedl několik plateb za jídlo a cigare-
ty, dokud majitel kartu nezablokoval.

Když operační středisko Městské policie Bí-
lina vyslalo na základě signálu pultu centra-
lizované ochrany hlídku ke střeženému ob-
jektu, nikdo ještě netušil, že v tomto případě 
nepůjde o běžný výjezd, kterých hlídky mě-
síčně realizují i desítky. A protože z objektu 
přicházel jeden poplach za druhým, byla 
pro jistotu vyslána i posila. 

V souvislosti s několika případy rozebírání 
vraků vozidel v ulicích města připomínají bí-
linští strážníci, že rozebírání vozidel a jejich 
likvidaci může provádět výhradně odbor-
ná firma na základě příslušných zákonných 
oprávnění a výhradně v prostorách k tomu 
speciálně upravených a určených. 

Tento muž je také podezřelý, že v teplickém 
obchodním centru společně s další osobou 
odcizil dětské oblečení v hodnotě přes dva 
tisíce korun, policisté ho také viní, že v Tepli-
cích vnikl do zahradní chatky, odkud si odne-
sl peněženku s finanční hotovostí. Začátkem 
května vykradl v další chatku, ze které si 
odnesl mobil a peněženku. Celkem způsobil 
škodu téměř devět tisíc korun, policisté ho 
obvinili z přečinů krádeže, neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku a porušování domovní svobody.
Až tříletý trest odnětí svobody hrozí čtyři-
cetiletému recidivistovi, který je podezřelý, 
že v půlce května v Bílině oslovil seniora s 
prosbou o vodu a následně mu měl bez 
jeho souhlasu vniknout  do bytu. Z ložnice 
mu pak měl ukrást mobilní telefon v hodno-
tě tři tisíce korun, policisté sdělili v minulosti 
patnáctkrát odsouzenému muži podezření  

Strážníci na místě nezadrželi gang lupičů, jak 
by se z počátku mohlo zdát, ale pouze jed-
noho nešťastníka, který měl opravdu velikou 
smůlu. Nejen že si vybral pro svůj záměr krá-
deže kabelu za účelem získání mědi objekt 
střežený městskou policií, ale navíc si smol-
ně jako první oběť vybral zabezpečovací de-
tekční kabel. 

Rozebírat vraky na ulici či jiném veřejném 
prostranství je nepřípustné a zákon tyto 
přestupky trestá pokutou až sto tisíc korun.  
Na tučnou pokutu uloženou správním orgá-
nem se mohou těšit i mladíci z posledního 
případu řešeného strážníky MP Bílina, jejichž 
konání zachytili na fotografii.                             (red)

z přečinu krádeže. Policisty v uplynulých 
týdnech zaměstnali i lapkové, po jejichž to-
tožnosti teprve pátrají. Škodu přes sto šest-
náct tisíc korun způsobil neznámý zloděj, 
který na staveništi v katastru obce Hrobči-
ce vnikl do částí několika pracovních strojů  
a vozidel. Pachatel z nádrží odčerpal desít-
ky litrů pohonných hmot, odnesl si i různé 
ruční nářadí, akumulátory a svářecí potřeby. 
Policisté ve věci zahájili úkony trestního říze-
ní pro přečiny krádeže a poškození cizí věci  
a po pachateli pátrají.
Z přečinu zatajení věci je podezřelý šesta-
padesátiletý muž, který našel v bankomatu  
v Bílině deset tisíc korun. Místo aby muži, 
který před ním peníze vybíral, hotovost vrá-
til, peníze si ponechal, čímž se dopustil pře-
činu, za který mu v případě odsouzení hrozí 
až roční vězení. 

(pn)

Paradoxně mu za pokus krádeže ani příliš 
nevadila hrozící vysoká sankce. Muž byl ce-
lou dobu celkem v pohodě. Avšak pouze do 
okamžiku, kdy mu byl odebrán nástroj, kte-
rým se kabel chystal ukrást. To se mu hrubě 
nelíbilo. Vydat jej nechtěl, ale musel. Nyní, 
je již plně v gesci správního orgánu, jakým 
způsobem jeho snahu ohodnotí.              (mp)
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LÁZEňSký Park kySELka PrOjEkT OžiVENÍ NÁMĚSTÍ

OZNÁMENÍ

Kvůli častým dešťům 
hrozí pád stromů

Náměstí vonělo kávou 
z pouliční kavárny

Zemřel bývalý starosta
Čestmír Duda

Návštěvníci kyselského parku 
mají dávat velký pozor na pří-
padný pád stromů. Vzhledem k 
podmáčenému podloží z důvo-
du častých dešťů došlo v těchto 
dnech k samovolnému vyvrá-
cení stromů. V parku se nachází 
několik dřevin, které jsou na zá-
kladě dendrologického posud-
ku a rozhodnutí o povolení k po-
kácení určeny k odstranění, ale 
vzhledem k tomu, že v současné 

Dát si skvělou kávu přímo na ná-
městí a poslechnout si k tomu 
pohodovou muziku mohli oby-
vatelé města v červenci. Lidé 
si poseděli u tradičních i méně 
známých kávových nápojů či 
koktejlů a zaposlouchali se do 
hraní Pavla Houfka a zpěvu Ka-
teřiny Rousové. Celá akce měla 
navíc označení fair trade, tedy  

V sobotu 24. července ve věku 
88 let zemřel bývalý starosta 
města Bíliny, Ing. Čestmír Duda. 
K uctění jeho památky byl na 
budově radnice vyvěšen černý 
prapor. 
Ing. Čestmír Duda se do Bíliny 
přistěhoval v 60. letech z Opa-
vy za prací v Severočeských 
dolech. Během svého působení  
v důlní společnosti mimo jiné 
pomohl postavit garáže u pasov-
ky, kuželkárnu, atletický stadion 

době probíhá zadávací řízení na 
projekt Revitalizace lázeňského 
parku Kyselka, budou všechny 
označené dřeviny odstraněny 
až v době vegetačního klidu. 
Na přístupových cestách byly 
umístěny cedulky s upozorně-
ním návštěvníkům Kyselky o ne-
bezpečí pádu stromu.

Ing. Helena Volfová
vedoucí odd. životního prostředí

s ohledem na udržitelnost a ži-
votní prostředí. Nápoje se podá-
valy v jedlých nebo komposto-
vatelných kelímkách, stejně tak 
byly vyrobené i brčka nebo lžič-
ky. S kavárnou na ulici se mohou 
setkat i návštěvníci zářijových 
Bílinských slavností - Dne hor-
níků.

(pn)

a další nezanedbatelné stavby. 
Byl zakladatelem sportovní třídy 
v základní škole na Teplickém 
Předměstí. V roce 1993 byl po-
prvé zvolen starostou města Bíli-
ny. Za své devítileté působení na 
radnici přispěl např. k zastřešení 
zimního stadionu, k vybudování 
průjezdu Bílinou Spojovací ulicí, 
nebo k položení umělého po-
vrchu a výstavbě tribuny na at-
letickém stadionu. Před 18 lety, 
v roce 2002, ukončil činnost v 
bílinském starostovském křesle 
a odešel s manželkou zpět do 
rodné Opavy. Zde vykonával 
funkci starosty sokolů. V roce 
2011 obdržel čestné občanství 
města Bíliny. Do Bíliny se každý 
rok vracel na největší atletickou 
událost – srpnovou Bílinskou 
půlku, kterou jako předseda at-
letického klubu před 48 lety za-
ložil a kam se každoročně sjíždí 
špička české atletiky.
Ing. Duda zůstane i nadále ne-
oddělitelnou součástí a důle-
žitou osobností našeho města. 
Čest jeho památce! 

(red)



6 7 /  XXXI /  16 .  srpna 2021BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

ZDRAVOTNICTVÍ

ČLOVĚk V TÍSNi bÍLiNa

ODbOr SOciÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVOTNicTVÍ

HNsP

HNsP

Předlužení pomohou řešit pracovníci organizace  
Člověk v tísni, požádejte o pomoc včas

Jak pomáhá oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Dárky od dětí ozdobily prostředí polikliniky

Bílinské pracoviště organizace 
Člověk v tísni funguje pomyslně 
jako veliké přístaviště s několika 
kotvišti. Před časem připlula do 
kotviště mého spolupracovníka 
loď pana Václava. Šlo o postar-
šího pána, který dříve pracoval 
jako vězeňský dozorce.
Zajímavý člověk. Stejně jako 
většina lidí, co k nám připlují, se 
i on ztratil na cestě, která vede 
domů a ocitl se v pasti předlu-
žení. Hledal světlo naděje, pro-
tože na jeho cestě postupně 

V oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí pracují sociální pra-
covníci a kurátoři, kteří mají na 
starost děti a jejich rodiny. Ně-
kdy se této instituci říká zkratkou 
OSPOD. Sídlí v budově městské-
ho úřadu na Žižkově náměstí. 
Oddělení chrání práva dětí a sle-
duje jejich zdravý vývoj. Dohlíží 

Hornická nemocnice s polikli-
nikou v Bílině děkuje Mateřské 
školce Maxe Švabinského a An-
tonína Sovy a všem dětem, kte-
ré připravily krásnou výzdobu, 
jak na již uskutečněnou akci s 
opékáním buřtů, tak na výzdobu  
a zpříjemnění společných 
prostor celé HNsP Bílina – čeká-
ren i ordinace, ve které stále pro-
bíhá velmi důležité očkování pro-
ti nemoci covid-19. Výrobky jsou 

Návštěvy na lůžkových stani-
cích LDN a sociálních lůžkách 
jsou povoleny každý den v týd-
nu od 14 do 17 hodin. Návštěva 
musí mít negativní PCR test plat-
ný 48 hodin, doklad o prodělání 
nemoci covid-19 do devadesáti 
dnů od nemoci nebo certifikát o 
očkování. Dále musí mít zakrytý 

tem zajet a nahlédnout do něko-
lika soudních spisů.
Když byla tato první část mapo-
vání dluhů hotová a pan Václav 
věděl počet svých závazků a 
jejich současnou výši, tak spo-
lupráce pokročila k přípravě 
návrhu na povolení oddlužení. 
Po zmapování dluhů bylo zcela 
jasné, že se pan Václav nachází 
v úpadku a bez pomoci státu se 
z této situace svými vlastními 
silami nevyprostí. Začali tedy 
společně shromažďovat všech-

těti pokud má problémy s cho-
váním, nechodí do školy, pije 
alkohol a užívá drogy, páchá 
trestnou činnost nebo má pro-
blémy se šikanou.
Pracovníci oddělení mohou při-
jít do rodiny na návštěvu a pře-
svědčit se, jak se rodiče o dítě 
starají. Pokud jsou v rodině pro-

kud jsou protilátky na stupnici z 
laboratoře vysoké

- 30 dnů od provedení testu, po-
kud jsou látky na stupnici z labo-
ratoře střední

Veškeré nastavené podmínky 
jsou pro ochranu pacientů a za-
městnanců. Důležité je také do-

přestalo svítit. Kolega se jeho 
situaci začal aktivně věnovat. 
Nejprve, podle naší metodiky, 
s ním prošel jeho dokumenty 
a otevřel s ním prvotní zakázku 
mapování dluhů, aby i pan Vác-
lav věděl, kde všude dluží a také 
kolik. Postupně museli projít ce-
lou řadou jednotlivých zastávek. 
Nejprve bylo třeba zařídit výpis 
z centrální evidence exekucí. Po 
něm zase lustraci všech dluhů 
na místně příslušném okresním 
soudě. Tam bylo potřeba s klien-

na to, aby byly v bezpečí. 
OSPOD pomáhá a poradí rodi-
čům s výchovou dítěte, s péčí o 
dítě, s péčí o domácnost, s byd-
lením a jak vyjít s penězi, se ško-
lou dítěte, při řešení rodinných 
problémů, při rozvodu nebo roz-
chodu s partnerem.
Kurátor pro mládež pomůže dí-

nos i ústa respirátorem a nesmí 
jevit známky onemocnění, jako 
jsou teplota, průjem nebo kašel. 
Pro vstup návštěv na LDN je 
možné se prokázat také výsled-
kem testů vyšetření protilátek 
pro průkaz předchozího one-
mocnění COVID 19:

- 90 dnů od provedení testu, po-

ny ostatní dokumenty, které 
je nutné připojit jako přílohy k 
insolvenčnímu návrhu. Sepsali 
jsme samotný Insolvenční ná-
vrh, který byl podán ke Krajské-
mu soudu v Ústí nad Labem.
Pan Václav byl nesmírně vděč-
ný za pomoc, protože podáním 
Insolvenčního návrhu znovu za-
čalo svítat světlo naděje v jeho 
životě. Bude to chtít, abychom 
spolu prošli ještě další kus ces-
ty.  
         Petr Mati, Insolvenční poradce

blémy, pracovníci chrání zájmy 
dítěte. Oddělení zjišťuje infor-
mace o dítěti a rodině a spo-
lečně s nimi naplánuje, jak dále 
pomáhat. Pokud je dítě týrané, 
zanedbávané nebo rodiče ne-
zvládají výchovu, může dát od-
dělení návrh soudu k odebrání 
dítěte.                                       (red)

vystaveny i na stanicích LDN  
a stanici sociálních lůžek.  
Pacienti byli velice potěšeni,  
že si děti daly takovou práci  
a vyrobily pro ně krásné vý-
robky. Každý den se tak z nich 
mohou těšit a zlepšit si náladu  
i v těžkých chvílích. 

P. Jurašíková
Koordinátor dobrovolnické činnosti 

držování rozestupů a hygieny. 
Současně je pacientům lůžek 
také povolen pohyb po areálu 
za dodržení interních podmínek. 
Doprovod musí dodržet pod-
mínky k umožnění návštěvy.

 (red)

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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ODbOr SPrÁVNÍ a VNiTřNÍch VĚcÍ

VÍTÁNÍ ObČÁNků

kONTO bariéry

Občanské průkazy jsou již s obličejem a otisky prstů

Město přivítalo nové občánky letos poprvé

Zaměstnanci městského úřadu běhali pro Ondru

Sněmovna schválila nový typ 
občanských průkazů s biome-
trickými údaji. Od 2. srpna 2021 
se začal vydávat nový typ ob-
čanského průkazu, který obsa-
huje vysoce zabezpečený bez-
kontaktní čip, na kterém jsou 
uloženy biometrické údaje. Ztíží 
se tím možnost občanky padě-
lat a zneužívat.
Nový zákon o občanských prů-
kazech a související změnový 
zákon stanovil, že občanské prů-
kazy budou obsahovat biomet-
rické údaje, konkrétně zobrazení 
obličeje držitele průkazu a dva 

V červnu se konalo letos první 
klasické vítání občánků. Město 
přivítalo nejmenší spoluobčán-
ky i za období, kdy to nouzový 
stav neumožnil. I přes velké 
teplo v obřadní síni byly dětičky 
hodné a atmosféra příjemná a 
veselá. 
V zaplněné obřadní síni jsme 
do života přivítali tyto děti: 
Oliver Polák, Miroslav Boček, 
Kristián Koubek, Pavel Oroski, Mi-
chael Soukop, Tobiáš Dobrovolný, 
Tobias Bačík, Marie Beránková, 
Klára Schmiedlová, Madlen Pe-
trlíková, Nella Nováková, Lenka 
Hrnečková, Adam Mergl, Adam 
Beňak, Otakar Petráš.

Konto Bariéry pomáhá lidem 
s handicapem a organizacím, 
které o ně pečují. Každý rok se 
do charitativního běhu zapoju-
jí nadšenci, kterým není lhos-
tejný osud druhých. Jedná se  

Děti mladší dvanácti let nemají 
mít povinnost poskytnout otisky 
prstů. Nařízení počítá s postup-
nou výměnou.
Dosud platné občanské průkazy 
budou platit dále, do skonče-
ní jejich platnosti, nejdéle do 3. 
srpna 2031. Pokud tedy má ob-
čan vydaný občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji, ale bez 
biometrických údajů s dobou 
platnosti deset let, může s ním 
cestovat v rámci EU do konce 
jeho platnosti.
To platí jak pro růžovo-modré 
(polykarbonátová kartička veli-

Další vítání občánků se usku-
teční 21. září a 14. prosince, vždy 
v úterý od 14.30 a 15.30 hodin. 
Uzávěrka nahlášených dětí je tý-
den před konáním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 
25 let sňatku (stříbrná svatba),  
40 let sňatku (rubínová svat-
ba), 50 let sňatku (zlatá svatba)  
a 60 let sňatku (diamantová 
svatba) je nutné nahlásit na 
matrice č. dveří 214, I. poschodí.  
Je třeba doložit oddací list  
manželů. Tuto událost mohou 
přijít oznámit přímí příbuzní ro-
diny.

který potřebuje bionickou ruku.
V Bílině se do charitativního 
běhu pro Ondru zapojili zaměst-
nanci městského úřadu. Někdo 
oběhl náměstí, někdo vyběhl 
schody v zadním traktu radni-

otisky prstů. Biometrické údaje 
se povedou v informačním sys-
tému evidence občanských prů-
kazů nejdéle po dobu 90 dnů od 
vyrobení dokladu. Poté dojde k 
jejich smazání, protože vytvářet 
jakékoliv databáze, které by bi-
ometrické údaje shromažďovaly, 
není povoleno.
Biometrické údaje uložené v ob-
čanském průkazu zároveň není 
možné použít pro jiné účely, než 
je ověření pravosti občanského 
průkazu a totožnosti držitele ob-
čanského průkazu při překračo-
vání státních hranic.

Občánky přivítala starostka 
Zuzana Schwarz Bařtipánová 
a do života jim popřála pevné 
zdraví a mnoho štěstí. Obřad 
nám zpestřily děti z Mateřské 
školy Žižkovo údolí s jejich uči-
telkou, které měly připravené 
pásmo básniček. Děkuji jim za 
spolupráci, která jak pevně dou-
fám, bude pokračovat i nadále. 
Dále děkuji studentce Střed-
ní pedagogické školy v Mostě 
Adéle Myslíkové, která pomá-
hala s dětičkami při předávání 
dárků a zápisu do pamětní knihy 
města. Na závěr setkání děti za-
zpívaly písničku a rozloučili jsme 
se společnou fotografií.

o jednotlivce, děti, party přátel 
nebo zaměstnance, kteří tak 
pomohou drobným finančním 
obnosem těm, kteří to potřebu-
jí. V letošním roce se běhalo na 
podporu jedenáctiletého Ondry, 

kosti kreditní karty), tak pro ze-
lené občanské průkazy.
Občanské průkazy, které ne-
obsahují strojově čitelnou zónu, 
musí být vyměněny do pěti let, 
jinak s nimi nebude možné ces-
tovat. Občanku musí mít každý 
státní občan ČR starší 15 let, 
který má trvalý pobyt na našem 
území a není omezený ve své-
právnosti.

Martina Reiserová
občanské průkazy, ces-

tovní doklady

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubile-
um osobní gratulací pracovní-
ků městského úřadu, tj. 80 let, 
85 let a poté každý následující 
rok, mají možnost nejdéle 14 
dní před uskutečněním akce. 
Nahlásit jubilanta je možné pří-
mým členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlá-
sit na matrice při MěÚ Bílina, č. 
dveří 214, I. poschodí u Martiny 
Tučkové. Kontakt: tel.: 417 810 
848 e-mail: tuckova@bilina.cz.

Bc. Martina Tučková, odbor 
správní a vnitřních věcí – matrika 

ce. Méně zdatní zvolili třeba jen 
chůzi. Důležité je, že na Konto 
Bariéry odešlo z městského 
úřadu 1 335 korun. 

(hub)
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iNfOrMaČNÍ cENTrUM bÍLiNa

ČLOVĚk V TÍSNi

Informační centrum Bílina pod 
radnicí obhájilo certifikát kvality 
Jednotné klasifikace turistic-
kých informačních center ČR. 
Platnost dokumentu je nyní do 
července 2023, o jeho přidělení 
rozhoduje pětičlenná certifikač-
ní komise složená ze zástupců 
A.T.I.C. ČR, CzechTourism a dal-
ších subjektů působících v ob-
lasti cestovního ruchu.
Certifikát je dokladem o splně-
ní základního standardu služeb 
turistických informačních cen-
ter a současně podmínkou pro 
certifikaci v rámci Českého sys-
tému kvality služeb či klíčem  
k dotacím na podporu činnosti 
TIC v rámci jednotlivých krajů. 
Zavedením tohoto certifikační-
ho systému se vytváří základní 
předpoklad pro trvalé zvyšování 
a udržování kvality poskytova-
ných služeb TIC v České repub-
lice. Pro získání certifikátu musí 
informační centrum splňovat 

Ústecké Činoherní studio uve-
de svou poslední premiéru. 
Adam Ernest, autor divadelní 
verze Černé sanitky, se nechal 
inspirovat městskými legenda-
mi současnosti, které sepsal a 
knižně vydal Petr Janeček. Čer-
ná teenagerská komedie letící v 
rychlejším tempu než je maxi-
mální rychlost dodávky, která je 
jedinou scénografií inscenace, 
se představí veřejnosti 30. srpna 
na hřišti u ZŠ Za Chlumem. Za-
čátek je ve 20 hodin, představení 
je pro širokou veřejnost zdarma.
Mejdan, láska, prázdniny, únos. 
Tři kámoši se setkávají v domov-
ském Ústí nad Labem po nejdiv-
nějším akademickým roce, jaký 
kdy zažili. Konečně začíná léto 
bez distanční výuky, vzduchem 
tepe hudba, tělem šije extáze 
a na okolních sídlištích někdo 
unáší děcka. Je na Mariánské 
skále pořád čarodějnice? Co se 
stalo v Mojžíři? A kde je sakra 
Petr? „Nápad vznikl v hlavě mojí 
a Davida Šiktance asi před třemi 
lety. Naše divadlo je v ústeckém 
kraji. Ten podobných lokalit ob-
sahuje spoustu a tvářit se, že tu 
nejsou a potichu je obcházet, 
podle mě nikam nevede. Rád 
bych ale, aby se Sanitka v bu-
doucnu nehrála jen v lokalitách 
vyloučených na základě etnika, 

ale i v dětských domovech, pas-
ťácích nebo třeba vězeních. Na-
víc jsme příspěvková organizace, 
která právě podobnými akcemi 
naplňuje svůj význam,“ vysvětlil 
Adam Ernest, autor textu a spolu 
s kolektivem i režisér inscenace.  
A jedním dechem dodává: „Chtě-
li jsme udělat představení s leh-
ce hororovou tematikou, které by 
se zároveň hrálo venku, a to vět-
šinou v čase, kdy je ještě světlo. 
To je dohromady dost nereálný 
koktejl, nehledě na to, že osob-
ně mi přijdou pokusy o divadelní 
horory většinou spíše úsměvné. 
Proto vznikl nápad jít cestou ur-
ban legends, které samy o sobě 
fungují na podobném principu 
jako vyprávění strašidelných his-
torek na táboře. Během toho se 
člověk směje a dělá machra, ale 
když je pak sám a na storku si 
vzpomene, má peřinu až ke krku. 
Proto se mi sbírka, která podob-
ných více či méně známých bá-
chorek obsahuje asi 150, zdála 
jako super inspirační zdroj.“
S Adamem Ernestem na realiza-
ci Černé sanitky spolupracoval 
Petr Škarohlíd, autor scénické 
hudby a člen kapely Hentai Cor-
poration, autorkou kostýmů se 
stala Simona Pekařová, na vý-
pravě inscenace pracoval Ště-
pán Kovář.                                     (red)

požadované podmínky. Mezi ně 
patří například umístění centra 
na veřejně přístupném místě s 
přirozenou koncentrací turistů. 
Dále musí informační centrum 
vyhledávat, shromažďovat, ak-
tualizovat a dále šířit přesné tu-
ristické informace z oblasti své 
působnosti. Informační centrum 
má také poskytovat veřejnos-
ti informace různými formami, 
například ústně, telefonicky, pí-
semně či prostřednictvím elek-
tronických médií. “Získání certifi-
kátů nás dále zavazuje k dalšímu 
rozvoji a zkvalitňování našich 
služeb. V rámci toho jsme na-
příklad pořídili nový informační 
kiosek, díky kterému si lidé mo-
hou bezplatně a snadno vyhle-
dat informace, které je zajímají. 
Tato služba tedy rozšířila již tak 
rozsáhlou oblast činností, které 
veřejnosti nabízíme,” uvedla ve-
doucí Informačního centra Bílina 
Lada Hubáčková.                    (pn)

Informační centrum poskytuje kvalitní služby

Hororová černá sanitka 
zaparkuje na Chlumu
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Knižní novinky
Holka od Big 
Benu 
Kristýna Burge-
rová 
Knížka s nadhle-
dem psaných 
fejetonistických 
postřehů ze ži-
vota mladé Češ-
ky, která se jako 

mnoho jiných rozhodla hledat 
své štěstí za lamanšským kaná-
lem. 

Najdi mě!
Dobrodružství 
ve vzduchu  
s vlkem Ber-
nardem 
Agnese Baruz-
ziová; přeložila 
Jana Bílková
Vlk Bernard v 
nové knize plné 

aktivit! Otestuj své schopnos-
ti, trpělivost a zostři svůj zrak - 
hledej, pozoruj, bav se a vyřeš 

všechny vlčí problémy ve vzdu-
chu. Zlepšíš nejen své vidění, ale 
také inteligenci

Mami, mám 
hlad: recepty 
pro děti do jed-
noho roku 
Jana Šmíd Win-
terová 
Inspirace na va-
ření a pečení jí-
del pro děti do 

jednoho roku. Většina jídel je 
vytvořena tak, aby si na něm po-
chutnali i ostatní členové rodiny.

Dagmar Pecko-
vá: šaty, noty, 
boty 
Michaela Zinde-
lová 
Dagmar Pecková 
by si dost možná 
zasloužila ozna-
čení chamele-

on. Jaká tedy vlastně je? Má 

své vize, které chce uskutečnit. 
Nevzdává se. Srší nápady. Bývá 
pokaždé jiná, i když se jeví všem 
na první pohled jako energický 
extrovert, je to naopak.

Svědectví o ži-
votě v KLDR 
z p r a c o v a l a 
Nina Špitální-
ková; ilustrace 
Dana Ledl
Kniha korea-
nistky N. Špi-
- t á l n í k o v é 
přináší 7 roz-

hovorů se severokorejskými 
uprchlíky. Představuje cenný 
a unikátní příspěvek k poznání 
jednoho z nejtužších autokra-
tických režimů na světě. Život-
ní osudy sedmi zpovídaných 
uprchlíků jsou mimořádně 
pestré. V knize promlouvají jak 
ti, kteří proti režimu dlouho-
době revoltovali, tak ti, kteří s 
ním sympatizovali. I ti, kteří byli 

zvyklí na blahobyt, včetně těch, 
kteří se museli celý život ohánět, 
aby se alespoň občas najedli.

Ochránce
Lee Child & 
Andrew Child, 
přeložila Iva 
Harrisová
Další krimi-
thriller s hlavním 
hrdinou, Jackem 
R e a c h e r e m . 

Tentokrát je svědkem násilného 
přepadení neznámého muže, 
který čelí kvůli své nedbalosti 
velkému nebezpečí. Bývalý vo-
jenský policista Jack Reacher 
dorazí autobusem z Nashvillu 
do nedalekého městečka a vy-
stoupí, aby si koupil kávu. Chce 
hned pokračovat dál na své ne-
konečné cestě křížem krážem 
Spojenými státy. V kapse má 
roličku bankovek, pas, platební 
kartu a zubní kartáček a k dispo-
zici všechen čas na světě. 

Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

ZÁPIS

PRO ŠKOLNÍ ROK 
2021/2022

HUDEBNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ 
VÝCHOVA - od 5 let

HRA NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE, 
ZPĚV - od 7 let

VÝTVARNÝ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA - od 5 let

VÝTVARNÁ TVORBA, 
TEORIE A DĚJINY 
VÝTVARNÉ TVORB Y - od 7 let

 

TANEČNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ
VÝCHOVA - od 5 let

TANEČNÍ PRŮPRAVA,
TANEČNÍ PRAXE, 
KLASICKÝ TANEC - od 7 let

 

Bližší informace: tel.: 417 823 095                 Adresa: Mírové náměstí 21/16, Bílinawww.zus-bilina.cz, 

LITERÁRNĚ-
-DRAMATICKÝ 
OBOR

DRAMATICKÁ 
PRŮPRAVA 
A ZÁKLADY 
SLOVESNOSTI - od 7 let

PODZIMNÍ

středa 1.9. , čtvrtek 2.9. a pondělí 6.9.2021
v čase 14.00 - 17.00 hodin
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iNfOrMaČNÍ cENTrUM bÍLiNa

V Bílině najdeme několik spor-
tovišť, která se využívají na růz-
né druhy sportů. Zimní stadion 
patří převážně hokejistům, ale 
jeho ledovou plochu také vy-
užívá bílinský krasobruslařský 
oddíl i veřejnost při bruslení. 
Krytý plavecký bazén také slou-
ží v zimních měsících veřejnosti. 
Nabízí plavecké dráhy a suchou 
i párovou saunu. Sportovní hala, 
která pro rozlišení dostala název 
Zelená, se řadí mezi multifunkční 
sportoviště. Široká veřejnost zde 
může provozovat jakýkoli halový 
sport. Nově opravenou Zelenou 
halu navštěvují různé sportov-
ní kluby pro pravidelné tréninky  
i zájemci o tenis, badminton nebo 
nohejbal. V Tyršově zahradě se 
opět naplno obnovila novodobá 

tradice volejbalových turnajů.
Čipy Life is Skill jsou umístěné 
právě v těchto sportovištích. Pla-
vecká hala, Zelená hala a Spor-
tovní klub volejbalu se nacházejí 
v Žižkově údolí. Zimní stadion  
v Litoměřické ulici.
K zapojení do hry Life is Skill sta-
čí mít mobilní telefon. Hráči hle-
dají nejrůznější místa, kde jsou 
umístěné čipy, které se načítají.  
Na konci hry budou hráči vyhod-
nocení, a kdo nasbíral nejvíce 
bodů, obdrží hodnotnou cenu. 
Do hry se registruje na stránkách 
www.lifeisskill.cz. Přes sekci 
Moje hra se vyplní přihlašova-
cí formulář. Na stránkách Life is 
Skill je mapa, kde jsou vyznače-
ná jednotlivá místa s čipy. 

(hub)

Čipy Life is Skill hledejte ve sportovištích
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Lidé se budou moci nechat očkovat proti 
covid-19 bez registrace u mobilního týmu

V rámci usnadnění a urychlení 
proočkovanosti obyvatelstva 
proti koronaviru covid-19 na-
vštíví v brzké době Bílinu mo-
bilní očkovací tým. Ten bude  
v ulici Maxe Švabinského 831  
v pobočce městské knihov-
ny poskytovat očkování jed-
norázovou dávkou - vakcínou 
JANSSEN, od výrobce Johnson 
& Johnson, bez nutnosti regis-
trace.  K samotnému očkování 
je potřeba občanský průkaz  
a průkaz pojištěnce.
O termínu očkování mobilním 
očkovacím týmem bude město 
včas informovat prostřednic-
tvím Mobilního rozhlasu, face-
bookového profilu a webových 
stránek www.bilina.cz. 
Více informací k očkování  
u mobilního týmu podá ve-
doucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví Iva Zábojníko-
vá na telefonním čísle 606 733 
850.
Kdo se chce nechat očkovat  
a nebude mu vyhovovat termín 
příjezdu mobilního týmu, nebo 
chce využít jiný typ vakcíny, 
může stále navštívit očkovací 
centrum v Hornické nemocnici 
s poliklinikou. Tam je však zapo-
třebí registrace.

Postup při registraci
K očkování se nyní mohou re-
gistrovat dospělí a mládež od 
12 let. Registrace se provádí 
na stránkách crs.uzis.cz. Tam 

Jakmile bude volný termín k oč-
kování na vámi vybraném místě, 
přijde vám PIN 2 kód s odkazem 
na registraci termínu. 
S registrací pomáhají pracovníci 
města na telefonních číslech 417 
810 801/802. 

Očkování mládeže od 12 let
Výbor pro humánní léčivé pří-
pravky Evropské agentury pro 
léčivé přípravky doporučil vak-
cínu Spikevax proti covid-19 
(dříve Moderna) pro použití  
u dětí ve věku 12 až 17 let.  
Vakcína byla dosud schválena 
pro osoby starší 18 let.
Bezpečnost a účinnost vakcí-
ny byla zkoumána v rámci pe-
diatrické studie u 3 732 dětí ve 
věku 12 až 17 let. Klinická studie 
prokázala, že imunitní odpověď 
na vakcínu v této skupině byla 
srovnatelná s imunitní odpovědí 
ve věkové skupině 18 až 25 let.  
Z 2 163 dětí, které dostávaly 
vakcínu, žádné z nich neone-
mocnělo covidem-19 ve srovná-
ní se čtyřmi dětmi z 1 073, které 
dostaly placebo. Tyto výsledky 
umožnily výboru CHMP dojít  
k závěru, že účinnost vakcíny 
Spikevax u dětí ve věku 12 až 17 
let je obdobná jako u dospělých.
Použití vakcíny Spikevax u dětí 
ve věku od 12 do 17 let je stejné 
jako u starších 18 let, tedy dvě 
dávky do horní části paže v roz-
mezí čtyř týdnů. 
Nejčastější nežádoucí účin-
ky u dětí od 12 do 17 let jsou 
stejné jako u pacientů starších  
18 let. Jsou to například bolest  
a svědění v místě vpichu, úna-
va, bolest hlavy a svalů, zvět-
šené lymfatické uzliny, zimnice, 
nevolnost, zvracení a horečka. 

Očkovací centrum na poliklinice je také v provozu, 
registrace tam není složitá

zvolte záložku Očkování krok 1: 
registrace. Po zadání vašeho te-
lefonního čísla bude zaslán PIN 
kód pro přístup k registraci. Ten 
zadejte do systému a potvrďte. 
Dále vyplňte dotazník, ve kte-
rém uvedete jméno a příjmení, 
číslo pojištěnce, zdravotní po-
jišťovnu, místo trvalého pobytu, 
kontakt a také si vyberete místo, 
kde se chcete nechat naočko-
vat. V případě bílinského centra 
zvolte variantu Teplice - Hor-
nická nemocnice s poliklinikou 
spol. s.r.o. Tuto žádost odešlete.

Tyto vedlejší účinky jsou obvyk-
le mírné a zmizí během několika 
dnů od vakcinace. 
Do patnácti let musí mladiství 
přijít na očkování v doprovodu 
zákonného zástupce.

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

Jak fungují vakcíny
Vakcíny firem BioNTech a Pfi-
zer a Moderna patří mezi mRNA 
vakcíny. Technologie mRNA je 
nová, ale ne neznámá: vědci se 
jejímu vývoji věnují posledních 
30 let. Tato technologie byla již 
využita k přípravě vakcín nejen 
proti virům (např. viru chřipky, 
viru Zika, viru vztekliny a cyto-
megaloviru), ale i proti některým 
typům zhoubných nádorů.
Vakcíny firem AstraZeneca  
a Johnson&Johnson jsou tzv. 
adenovirové vakcíny. Účinkují 
tak, že organismus připraví na 
to, aby se dokázal bránit proti in-
fekci covid-19. Vakcínu tvoří dal-
ší virus (adenovirus), který byl 
modifikován takovým způso-
bem, že se nemůže nijak mno-
žit a obsahuje gen pro tvorbu 
spike proteinu viru SARS-CoV-2.  
Spike (hrotový) protein je protein 
nacházející se na povrchu viru 
SARS-CoV-2, který virus potře-
buje k tomu, aby mohl vstupovat 
do buněk organismu. Po podání 
vakcína dopraví gen viru SARS-

-CoV-2 do buněk v organismu. 
Buňky pomocí tohoto genu 
vytvoří spike protein. Imunitní 
systém dané osoby poté rozpo-
zná tento protein jako cizorodý, 
vytvoří proti němu protilátky  
a aktivuje T buňky (bílé krvinky), 
aby jej napadly. Jestliže se daná 
osoba později setká s virem 
SARS-CoV-2, její imunitní sys-
tém jej rozpozná a organismus 
bude připraven se proti němu 
bránit. Adenovirus ve vakcíně 
se nemůže množit a nevyvolává 
onemocnění.                            (red)

Nejčastější otázky k očkování:

Kdo se může v tuto chvíli očkovat?
Registrovat k očkování se mohou osoby starší 12 let.
Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné 
zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie  
a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se tak bu-
dou moci například i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. 

Dostanou se k očkování všichni?
Ano. Česká republika má objednán dostatečný počet vakcín pro 
všechny své obyvatele.

Pro koho je očkování vhodné?
Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Abychom získali kolektivní imu-
nitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace.

Kolik mě bude očkování stát?
Očkování proti covid-19 je nepovinné a bezplatné.

Mohou se vakcínou nechat očkovat děti?
Vakcína Comirnaty je určena pro osoby starší 12 let, vakcína firmy 
Moderna pro osoby starší 12 let. Vakcína společnosti AstraZeneca 
je určená pro starší 18 let, Janssen pro starší 18 let.
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DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA 
VÝMĚNY KOTLŮ A KAMEN NA HNĚDÉ 
UHLÍ V OBCÍCH Z OKOLÍ DOLŮ BÍLINA 
KOTLÍKOVÁ DOTACE 
Kdo může žádat 
Žadatelem může být pouze osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem 
nemovitosti určené k bydlení. 

Dotaci je možné poskytnout 
1. Na výměnu kotle na hnědé uhlí za kombi kotel umožňující spalovat tuhá 

paliva (uhlí, dřevo, pelety). 
2. Na výměnu kamen (v případě jejich používání pro vytápění všech 

obytných prostor rodinného domu) na hnědé uhlí za kombinovaný kotel 
umožňující spalovat tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety). 

3. Na náhradu lokálního vytápění hnědým uhlím za dodávku tepla 
prostřednictvím soustavy zásobování tepelnou energií. 

Kolik bude možné poskytnout 
100 % způsobilých nákladů do maximální výše 100 tisíc Kč. 

Jak bude dotace přidělována 

Dotaci získají žadatelé, kteří splní stanovené podmínky a jejich žádost 
bude registrována před naplněním celkového alokovaného finančního 
objemu, který na realizaci tohoto dotačního programu poskytly 
Severočeské doly a.s. 

Žádost o dotaci včetně příloh 

• je možné stáhnout přímo na webových stránkách města Bílina nebo lze 
vyzvednout papírovou formu v kanceláři Odboru dotací a projektů 
(Břežánská 49/2, Bílina) nebo na podatelně 

• veškeré informace budou dostupné na webových stránkách města Bílina  
 
 

Dotační program financují Severočeské doly a.s. 

Zahájení příjmu 
žádostí: 1.9.2021 

____ 

Výdaje na realizaci 
výměny jsou 

způsobilé od 1.8.2019 
____ 

100 % způsobilých 
nákladů do max. výše 

100 tis. Kč 
____ 

Žádost včetně příloh: 
www.bilina.cz 

 
 
 
 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4 
418 31 Bílina 

www.bilina.cz 

Kontaktní osoba:  
Michaela Kuchynková 
odbor dotací a projektů 

kuchynkova@bilina.cz 
+420 417 810 864 

 

 



14 7 /  XXXI /  16 .  srpna 2021BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

VZDĚLÁVÁNÍ

DĚTSký DOMOV TUchLOV

MŠ Za chLUMEM a ČaPkOVa MŠ Síbova

MŠ Za chLUMEM a ČaPkOVa

Děti se nebály výstupu na horu ani adrenalinu

Mateřinka se rozloučila  
se školním rokem

Budoucí školáci měli 
své tablo na náměstí

Předškoláci dostali šerpy

Děti z tuchlovského domova 
zdolaly Milešovku, podívaly se 
na Barboru a užily si adrenalin 
na Klínech. 
Výstup na Milešovku byly ná-
ročný, vzhledem k tomu, že 
jsme šli pěšky a ještě měli na 
zádech v celku velkou nálož, 
jelikož jsme se rozhodli na Mi-
lešovce přespat ve Veberově 
nouzovně. Na vrchol jsme do-
razili unavení, ale spaní v nou-
zovně bylo velké dobrodružství, 
a to nejen pro děti. Svítání pak 
byla velká odměna za nároč-
nou cestu a samotný výstup. 
Přes veškerou únavu se dětem 
tento výlet líbil a budou na něj 
vzpomínat. Slunečná sobota 
se pak přímo vybízela na výlet 

k vodě, proto jsme se vydali k 
vodní nádrži Barbora. Autobu-
sem jsme dojeli až na místo. 
Děti se hned vrhly do vody a 
užívaly si vodních radovánek, 
nikomu se nechtělo z vody, kte-
rá byla nádherně čistá. Filip si 
zkusil šnorchlování, které ho 
velmi zaujalo. Simonka dová-
děla na nafukovacím lehátku a 
hrála si s pískem u vody. 
Za adrenalinem vyrazily děti do 
sportovního areálu Klíny, kde 
měly možnost vyzkoušet bo-
bovou dráhu. Někteří odvážlivci 
pak poměřili své síly na lanové 
dráze, vedoucí korunami stro-
mů. I přes náročnost terénu se 
dětem dařilo. 

Vychovatelé domova

Nastalo léto a s ním i konec 
školního roku, který voněl 
sluncem, prázdninami a výle-
ty. 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.

Výlohu řeznictví v podloubí na 
Mírovém náměstí zaplnilo tablo 
předškoláků z Mateřské školy 
Síbova. Děti ze třídy Soviček, 
které se v září rozletí do základ-
ních škol, mají na výstavce své 

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

fotografie a krátké básničky.  
Ty hovoří o povaze nebo záli-
bách čtrnácti dětí. Učitelky ma-
teřinky děkují majiteli výlohy za 
poskytnutí prostoru k umístění 
tabla.                                         (pn)

V Mateřských školách Za Chlu-
mem a Čapkova se rozloučili 
s předškoláky. Ve spolupráci 
s Divadlem z bedny byly děti 
slavnostně ošerpovány a pa-
sovány na školáky. Budoucí 
prvňáčci dostaly na památku 

knihu Příhody veselých prvňáč-
ků autorky Zuzany Pospíšilové 
a pamětní list podepsán sta-
rostkou města Bíliny. Společně 
s dětmi jsme i přes pandemii 
prožili velice tvořivý školní rok 
plný her, radostí, prvních lásek 
a osobních pokroků každého 
z nich. Všem dětem přejeme, 
aby zůstaly i nadále tak zvída-
vé, plné radosti a bezprostřed-
nosti a aby měly ve škole štěstí 
na dobré kamarády a skvěle 
učitelky, které je povedou dále 
životem k dalším úspěchům.

Kolektiv učitelek 
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ZÁkLaDNÍ UMĚLEckÁ ŠkOLa bÍLiNa

MŠ ČaPkOVa a Za chLUMEM DĚTSký DOMOV TUchLOV

Hudebníci se mohou vrátit k tradičním nástrojům

Z dětí se stali malí umělci Teplé dny zlákaly rodinky 
k výletům po kraji

Listuji stránkami kroniky bí-
linské hudební školy ze 70. let 
minulého století. Čtu programy 
koncertů a zjišťuji, že se téměř 
pravidelně střídají účinkující na 
tři nástroje: klavír, akordeon a 
housle. Zatímco první jmeno-
vaný nástroj se v Bílině stále 
těší značné oblibě, druhé dva 
časem utichly. Nebyl o ně zá-
jem. V současnosti učíme na 
řadu nástrojů, ale bylo by krás-
né, kdyby se zpátky vrátily i 
ty dva. V mnohých okolních 

ZUŠkách se již opět pevně za-
bydlely. Dobrou zprávou pro 
případné uchazeče je jistě to, 

Zábavné dopoledne plné tan-
ce a zpěvu si užily děti z MŠ 
Čapkova a Za Chlumem. Peda-
gogové ze základní umělecké 
školy si pro ně připravili hudeb-
ně pohybové pásmo. Děti měly 
možnost vyzkoušet si baletní 
tanec, seznámit se s řadou hu-
debních nástrojů a v závěru si 
společně zazpívat.

Kolektiv učitelek

Takzvané rodinkové skupiny  
z Dětského domova v Tuchlo-
vě si o letní dny užívaly výlety.  
Prvním výletním cílem byly Kyt-
lice, malebná obec, ležící na říč-
ce Kamenici. Cesta autobusem  
a vlakem proběhla bez vět-
ších problémů. Ubytovali jsme  
se v rodinném penzionu, v ty-
pické horské hrázděné chalupě. 
Oáza klidu a dokonalého ticha. 
Rychle jsme si vybalili a na-
obědvali se. Horké a slunečné 
počasí nás přímo vybízelo k ná-
vštěvě nedalekého přírodního 
koupaliště. Koupaliště se nachá-
zelo přímo v lesích Lužických 
hor. Okouzlující místo. I přesto,  
že voda byla poměrně chlad-
ná, tak jsme se všichni oddá-
vali vodním radovánkám. Dru-
hý den našeho pobytu jsme  
se vydali lesní cestou k rekreač-
ní vísce Mlýny. Cestou jsme ob-
divovali staré roubenky a domy  
s podstávkou. Perlou obce  
je lesní divadlo, ke kterému 
jsme z Mlýnů zamířili. Děti vy-
užily příležitosti a zahrály nám, 
vychovatelům, divadelní před-
stavení. 
Dalším cílem našeho poznávání 
byly Bělské vodopády. Jak jsme 
se mohly přesvědčit na vlastní 
oči, jedná se o vodopády se-

zónní. Vzhledem k horkým let-
ním dnům jsme mohli pozorovat 
pouhý potůček. Podívali jsme se 
i k Bělskému rybníku. 
Velmi neradi jsme se loučili  
s tak krásnou, téměř nedotče-
nou přírodou. 
Druhá rodinka se vydala do 
Brandova v Krušných horách. 
První den jsme se šli projít po 
okolí a dali jsme si osvěžující 
zmrzlinu. Pak už se děti věno-
valy vodním hrátkám v bazénu, 
nikomu se z vody nechtělo. Ve-
čer jsme si opékali buřty a hráli 
karty. Druhý den jsme se vypra-
vili k místnímu rybníku, kde se 
děti vydováděly na voru. Vzhle-
dem k vysokým letním teplo-
tám jsme nejvíce času trávili  
u vody, kde byli všichni nejspo-
kojenější. Rodinkový výjezd jsme 
si všichni společně moc užili  
v pohodové atmosféře a vzá-
jemné blízkosti.
Poslední skupina vyjela do Tře-
bívlic. Po příjezdu jsme čekali na 
naši ubytovatelku a parťačku 
pro tyto dny, učitelku Marce-
lu Rulfovou. Následovaly malé 
změny v ubytování, a nakonec 
jsme měli o jeden zážitek navíc, 
a to v podobě spaní ve zdejší 
tělocvičně, a protože bylo vel-
ké teplo, byla možnost spát  
i venku. Následovalo koupání na 
místním koupališti, které jsme si 
v horkých dnech všichni užíva-
li. Ve večerních hodinách jsme 
se přesunuli do rybářské bašty, 
kde jsme měli útočiště a stra-
vovali se zde. Následující den si 
všichni zabalili, uklidili jsme tě-
locvičnu. Po snídani a úklidu ry-
bářské bašty se šlo ještě chvilku 
na bazén pro osvěžení před ces-
tou domů. 

Vychovatelé domova

že akordeony (lidově tahací 
harmoniky) i housle máme při-
praveny k zapůjčení. A pokud 

se někdo třeba obává, že akor-
deon se hodí jen na hraní lido-
vých písniček, polek, valčíků a 
housle jen pro vážnou hudbu, 
tak doporučuji podívat se na in-
ternet. Uplatnění obou nástrojů 
je neuvěřitelně široké.
Od září jsme připraveni obnovit 
výuku na akordeon a v případě 
dostatečného zájmu uchazečů 
o hru na housle obnovit po-
stupně také ji.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy
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DůM DĚTÍ a MLÁDEžE bÍLiNa

DůM DĚTÍ a MLÁDEžE bÍLiNa

Návštěvníci si projdou
domeček křížem krážem

Děti si užívají letní
příměstské tábory

Při akci Křížem krážem do-
mečkem budeme procházet 
náš objekt celé odpoledne  
v úterý 14. září 2021. Připrave-
ny budou zajímavé aktivity ve 
všech našich klubovnách i na 
zahradě DDM. Děti si budou 
moci činnosti našich kroužků 
vyzkoušet, vedoucí jsou připra-
veni odpovídat na jejich zvída-
vé dotazy. Pro soutěživé děti je 
připraveno i hledání tajemného 
vzkazu ukrytého právě v našich 
prostorách. Odměnou jim bude 

Příměstské tábory uspořádané 
Domem dětí a mládeže Bílina 
mají dlouholetou tradici. Dětem 
i rodičům se snažíme poskyt-
nout co nejlepší podmínky. Na 
období letních prázdnin je při-
praveno devět příměstských 
táborů – poslední týden pro-
běhnou tábory dva. Pro děti 
je připraven krásný program, 
který se vždy po týdnu mění. 
Přicházet mohou ráno do osmé 
hodiny, připraven mají nejen 
oběd, ale i svačinky, snídani a 
pitný režim. Odcházejí v rozme-
zí patnácté až šestnácté hodiny. 
Jako první zahájil letní prázdni-
nový maratón Sportovně akční 
tábor. Děti navštívily střelni-
ci, kde si za pomoci strážníků 
Městské policie Bílina, zastří-
lely ze vzduchovek na různé 
terče. Věnovaly se různým 
sportům – foosballu, vybíjené, 
stolnímu tenisu, nerfkám. Ce-
lodenní výlet podnikly do hlav-
ního města Prahy, kde si prošly 
památky a navštívily Muzeum 
iluzí. Poslední den tábora hrály 
bowling a navštívily laser arénu 
v Sportovce Most. Na příměst-
ských táborech se vystřídá 250 

cukrová vata a krásné odměny. 
Po cestě jistě přijde vhod malé 
občerstvení, které si všichni bu-
dou moci zakoupit.
Všechny již přihlášené děti 
do našich kroužků mají vstup 
zdarma, ostatní 20 korun. Do-
spělí mají všichni vstup zdarma.  
Přijít můžete kdykoliv v době 
od 15 do 18 hodin v tu dobu jis-
tě zvládnete celou prohlídku. 
Akce končí v 18.30 hodin.

Bc. Krista Sýkorová
ředitelka DDM

dětí. I v letošním roce jsou pod-
pořeny projektem Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR.
I letní pobytový tábor Domu 
dětí a mládeže Jumanji - Vítej-
te v džungli měl veliký úspěch. 
Jelo s námi padesát dětí a ná-
lada zůstávala po celou dobu 
tábora týmová a plná úsměvů.  
V zábavě, hrách, tanci a soutě-
žích nás nezastavilo ani deštivé 
počasí. Jumanji jsme poslední 
den vítězně osvobodili a děti si 
vezly domů plno krásných zá-
žitků. Během celotáborové hry 
nás po celou dobu doprovázel 
zvuk bubnů a děti za každou 
splněnou soutěž sbíraly tema-
tický přívěsek na náhrdelník, 
který jim zůstal jako památka. 
Nechybělo ani malování na 
obličej, airbrush tetování, ba-
tika, koupání v bazénu i v řece, 
gumičkování, vyrábění a další 
doprovodné odpočinkové ak-
tivity. Všichni poslední den do-
stali dřevěné Jumanji medaile a 
spoustu odměn. Příští rok se na 
vás všechny budeme opět těšit. 

Bc. Krista Sýkorová
ředitelka DDM
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Partnerská města Bíliny

Novovolynsk

Nachází se v povodí řeky Zá-
padní Bug na ploše 1 733 ha, 
pouhých 5 km od státní hra-
nice s Polskou republikou. Je 
nejvzdálenějším partnerským 
městem, od Bíliny ho dělí téměř 
tisíc kilometrů.
Vznik Novovolynsku souvi-
sí s rozvojem lvovsko-volyn-
ské uhelné pánve. Na počát-
ku padesátých let se začala v 
západní Volyni rozvíjet těžba 
bohatých ložisek uhlí podél 
ukrajinsko-polských hranic. Bu-
doucí město bylo postaveno 
na pozemcích čtyř vesnic, kte-
ré byly součástí sousedního 
okresu. Horníci měli za úkol v 
krátké době vybudovat skupinu 
dolů, aby tak vytvořili palivovou 
a energetickou základnu v zá-
padní oblasti Ukrajiny. V krátké 
době se také muselo postavit 
samotné město s odpovídajícím 
občanským vybavením. V břez-
nu 1950 byl postaven první dře-
věný dům, ve kterém byla umís-
těna stavební kancelář. Nyní již 
jen zbývalo město pojmenovat, 
a protože vzniklo „nové město 
ve Volyňské oblasti“, bylo jasné, 
že se nemůže jmenovat jinak 
než Novovolynsk.
Současný Novovolynsk rozvíjí 
a aktivně rozšiřuje mezinárodní 

Druhým nejstarším partnerským městem Bíliny  
je ukrajinský Novovolynsk, smlouva s ním byla  
uzavřena 27. září 2000. Město Novovolynsk  
je správním centrem ve Volynské oblasti na Ukrajině.

spolupráci, je součástí přeshra-
ničního přechodu Euroregion 
Bug, jehož prostřednictvím se 
uskutečňují intenzivní ekono-
mické vztahy regionů Ukrajiny s 
evropskými zeměmi.
Moderní život v Novovolynsku je 
založen na principech duchov-
ního obrození. Ve městě vedle 
sebe pokojně působí řada církví 
či náboženských komunit, jsou 
zde chrámy, kostely a kláštery. 
Nejstarší je klášter Nanebevze-
tí z roku 1643, který se nachází 
na okraji města, v bývalé ves-
nici Nizkinichi. V Novovolynsku 
můžeme ale najít také kostely 
a chrámy, které byly vybudo-
vány v současnosti, např. Kostel 
svatého Nanebevstoupení, kde 
byla první bohoslužba vykoná-
na v roce 1999.
Stejně jako v několika dalších 
ukrajinských městech najdeme 
i v Novovolynsku pomník slav-
ného ukrajinského básníka a 
umělce Tarase Ševčenka, kte-
rý je považován za zakladatele 
moderní národní ukrajinské li-
teratury, symbol země a ukra-
jinské kultury. A v nedalekém 
městečku Ustylug je jediné 
muzeum na světě věnované 
ruskému hudebnímu skladateli 
Igoru Stravinskému.

Iveta Richterová, kroni-
kářka města Bíliny

Vzdálenost od Bíliny – 980 km
Počet obyvatel – 53 000

Přehled všech partnerských měst je k dispo-
zici na stránkách www.bilina.cz, nově také 

na cedulích při vjezdu do města a na náměstí.
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PřÍrODa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM OkOLÍ, ZNOVUOžÍVajÍcÍ i MiZEjÍcÍ

Zahlédli jste při procházkách 
husu? Viděli jste dobře, usadila 
se v okolí Bíliny.
Čas utíká jako voda, už máme 
srpen, a přestože počasí je le-
tos rozmarné, nebudeme sedět 
doma. Vyrazíme na větší špacír 
východním směrem od Bíliny, a 
když budeme na travnatých ro-
vinách za Bezovkou mít štěstí, 
potkáme divoké husy. Oprav-
du, tito předci našich domácích 
husí si našli hnízdiště i v blízkosti 
Bíliny. Správně se tito velcí vru-
bozobí vodní ptáci jmenují husy 
velké (Anser anser), jediný druh, 
který na našem území hnízdí. A 
bohužel je zařazen mezi lovné 
ptáky. Asi proto jsme je tu ještě 
neviděli.
Husa velká dělá čest svému 
jménu, dorůstá délky od 70 
centimetrů do jednoho metru, 
rozpětí křídel je až 180 centime-
trů a váhy dosahuje samec až 
pět kilogramů, samička o něco 
méně. Zavalitější tělo je zbarve-
né šedohnědě, s tmavším zbar-
vením hlavy, svrchní strana kří-
del je světlá s černými letkami.
Silný zobák a nohy jsou světle 
oranžové.
Husa vyhledává k životu močály, 
rybníky zarostlé rákosím a přes 
den odlétá na louky, kde vyhle-
dává potravu, hlavně různé trá-
vy. Na noc odletí do bezpečí na 
vodní hladinu. Protože přibližně 
polovinu života stráví hledáním 
potravy na rozlehlých loukách 
a pláních, má na rozdíl od jiných 
druhů vodních ptáků mohutné 
nohy uzpůsobené k chůzi.

Je to stěhovavý pták, pohlavně 
dospívá ve dvou až třech letech, 
námluvy a páření se odehrává 
na vodě a samice si staví velké 
hnízdo v rákosí nebo křoví, kam 
nanosí stébla rákosu, hnízdo vy-
stele prachovým peřím z bříška 
a snáší 3 až 9 smetanově zbar-
vených velkých vajec, ze kte-
rých se vyklubou asi za 28 dní 
housátka. Samec se od hnízda 
nevzdaluje, střeží jej před pří-
padnými nepřáteli, které potlu-
če mohutnými křídly a poštípe 
zobanem. Mláďata rodiče nekr-
mí, housata zobou sama. Po 60 
dnech se osamostatní, ale zů-
stávají s rodiči do dalšího roku. 
Husy žijí v hejnech, ale každý 
pár spolu prožije celý život, ne-
střídá partnery. A dožívá se až 
20 let.
V říjnu a listopadu odlétají na jih, 
to vídáme ve výšce na obloze 
typické „véčko“ a slyšíme típání. 
Jako první vždy letí nejsilnější 
jedinec hejna, rozráží vzduch, 
aby další jedinci měli snazší let.
Když je unavený, vystřídá ho jiný 
člen hejna. K nám se opět vrací 
už v únoru, a protože stavy husy 
velké se v poslední době snižo-
valy, ornitologové je kroužkují a 
sledují jejich putování. Tak příš-
tí rok snad poznáme, jestli se k 
nám vrátily právě naše husičky.
A pokud se vám, milí čtenáři, při 
čtení článku sbíhají sliny na husí 
pečínku, dejte přednost domá-
cí husičce a nechte tyto divoké 
krasavice zdobit naší přírodu.

Jitka Brejníková

rEaLiTNÍ POraDENSTVÍ

Spoluvlastnický podíl může 
vzniknout třeba dědictvím, kdy 
sourozenci zdědí po rodičích 
nemovitost a každému připad-
ne ideální podíl. Například po-
kud tři sourozenci zdědí dům, 
každý bude vlastnit ideální tře-
tinu domu. V katastru se spolu-

vlastnický podíl každého z nich 
zapíše jako 1/3.
Spoluvlastnický podíl může být 
i mezi manželi. Pokud se do-
hodnou na rozdělení společné-
ho jmění manželů (SJM), může 
každý vlastnit například jednou 
ideální polovinou.
Každý spoluvlastník má právo 
k celé věci. Toto právo je ome-
zeno stejným právem každého 
dalšího spoluvlastníka. To zna-
mená, že každý spoluvlastník 
může užívat jakoukoli část této 
nemovitosti. Celé znění zákona: 
§ 1117 Občanského zákoníku č. 
89/2012. 
Je vyloučeno, aby jeden spolu-
vlastník řekl, že on bude užívat 
byt v přízemí domu, protože 
tam odnepaměti bydlí a dal-
ší spoluvlastníky tam nepustí. 
Spoluvlastníci se však mohou 

písemně dohodnout, kdo bude 
užívat konkrétní část nemovi-
tosti. Mohou se třeba dohod-
nout, že jeden bude užívat byt 
v přízemí domu a druhý byt v 
druhém podlaží domu a také to, 
jakým způsobem budou přispí-
vat na správu společné nemo-
vitosti.

Problémy spoluvlastnictví
Rozkol může nastat ve chvíli, 
kdy se spoluvlastníci nemohou 
dohodnout, jakým způsobem 
budou nemovitost užívat a jak 
se bude řešit její správa.
Nejčastěji se majitelé rozhod-
nou prodat nemovitost z těchto 
důvodů:
●- každý spoluvlastník má jiné 
představy o užívání nemovitosti 
a nejsou schopni se dohodnout
●- spoluvlastníci nejsou schopni 

dohodnout se na správě. Jeden 
by chtěl investovat do rekon-
strukce, druhý na to nemá pe-
níze.  
●- čím větší počet spoluvlastní-
ků, tím větší komplikace
●- špatné rodinné vztahy
 
Možnosti vypořádání spolu-
vlastnictví
1. Dohoda spoluvlastníků na 
prodeji
2. Odkup podílu od spoluvlast-
níků
3. Prodej ostatním spoluvlast-
níkům
4. Prodej svého podílu třetí oso-
bě
5. Vypořádání se soudní cestou

Realitní tým Jana Nováková 
a Julius Pokoš 

RE/MAX Synergy

Spoluvlastnický podíl může znamenat problém
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kOMiSE PrO rOZVOj a ViZE

Jaká je hlavní náplň činnosti 
komise?
Jedná se o nově vzniklou komi-
si. Její název je možná příliš am-
biciózní nebo vyvolá úsměv, je 
však myšlen vážně. Spíše je to 
začátek cesty. Snahou bylo vy-
tvořit komisi, která nebude mít z 
velké části úřednickou činnost 
(něco schvalovat, vyhodnoco-
vat), chtěli jsme komisi, kde se 
budou navrhovat a diskutovat 
témata, na která pro ty formální 
povinnosti jindy a jinde nezbývá 
čas nebo psychická síla. Podle 
mě by město mělo mít nějaké 
vize. Vizí může být například 
to, že chceme do Bíliny přilákat 
více turistů nebo že chceme 
zastavit odchod mladých lidí, 
přilákat nové slušné obyvatele, 
být městem sportu, vzdělání, 
atd. Když si takovou vizi stano-
víte (a hlavně je na ní většinová 
shoda), pak se i lépe rozhodují 
konkrétní věci. Je ten či onen 
návrh nebo projekt v souladu 
s naší vizí? Pokud ano, tak jej 
podpořme, pokud jde proti ní, 
tak jej zamítněme.
Zatím nemám pocit a nevím, že 
by naše město nějakou dlou-
hodobější vizi mělo. Kdyby ano, 
možná už by například bylo 
dávno a dávno rozhodnuto, co s 
bývalou budovou lázní. Na dru-
hou stranu to ale není ani tak 
jednoduché se na něčem ta-
kovém shodnout napříč všemi 
politickými stranami. V tomto 
případě na můj vkus však čeká-
me už dost dlouho.
Na závěr uvedu příklad z rodin-
ného života. Pokud se rodina 
shodne, že její vizí je co nej-
kvalitnější vzdělání dětí, pak při 
rozhodování, zda jet v létě na 
drahou dovolenou, nebo po-
slat děti na zahraniční jazyko-
vý kurz, zvítězí jazykový kurz. 
A pokud se to většině v rodině 
nelíbí, tak společně změní vizi.

Jak často se scházíte?
V normální době v průměru 
desetkrát za rok na oficiálním 
jednání. K tomu podle potřeby 

na osobních setkáních nad jed-
notlivými tématy, která zajímají 
jednotlivé členy a dále členo-
vé komise podle svého zájmu  
a priorit se případně účastní 
jednání nad konkrétními tématy 
při oficiálních jednáních města.
V současné pandemické době 
se scházíme, jak nám to opatře-
ní dovolí.

Jaké jsou cíle jednání komi-
se?
Komise je poradní orgán rady. 
Zastoupení v komisi může mít 
kterákoli strana, pokud o to 
projeví zájem. V současné době 
kromě jedné mají zastoupení 
všechny strany. Cílem jedná-
ní komise je projednat jakýkoli 
návrh kteréhokoli člena či rady 
nebo jiný podnět, který zapadá 
do činnosti komise, a při větši-
nové shodě dát následné do-
poručení radě města.

Kterými tématy se komise 
například zabývala v minu-
losti?
Dlouhodobým tématem je cyk-
loturistika (nové cyklotrasy, 
značení, stojany na kola, atd.), 
bohužel v této oblasti téměř 
nebylo na co navazovat z mi-
nula.
Prázdný objekt bývalého Čer-
ného koně na náměstí. Přede-
vším diskuze, na co jej využít  
a kolik to bude stát. Dnes už 
toto téma řeší městský úřad s 
architekty (pracuje se na archi-
tektonické studii).
Dalším důležitým tématem jsou 
stavební pozemky. V současné 
době se řeší především území 
Za Chlumem, konkrétně po-
zemky mezi ulicí Čsl. armády 
a garážemi u bývalé pasovky. 
Minulý rok město dokoupilo 
důležitou část pozemků a ih-
ned zahájilo kroky k aktuali-
zaci zastavovací studie. Bude 
to nějakou dobu trvat, hlavně  
že se začalo a bude pokračovat 
s navazujícími kroky (projekt, 
inženýrské sítě, podmínky pro-
deje, atd.). Pokud bude zájem,  

v tomto území může být více 
než 100 parcel. Studie myslí  
i na oddychové zóny, vybave-
nost. Já osobně se domnívám, 
že by město mělo podporovat  
i aktivity soukromých develo-
perů, ať už společnými projekty 
nebo jen nějakou formou pod-
pory. Jak to bývá, jsou pruž-
nější, rychlejší, ale také i dražší. 
Bohužel v současné době měs-
to nemá připravené žádné po-
zemky k zástavbě. To považuji 
za velkou chybu minulých let. 
Nyní je poptávka, příprava trvá 
roky a městu odchází občané 
stavět do okolních obcí.
Řešíme i drobnosti. Například, 
jak oživit náměstí malými a ne-
nákladnými akcemi (kulturními, 
sportovními), aby náměstí ne-
bylo jen parkoviště a křižovat-
ka. Na náš návrh se na náměstí 
umístily stolky a židle (jinde 
normální, v Bílině „velké“ téma, 
že to někdo ukradne, možná, za 
pokus to podle mě stojí). Pod-
pořili jsme výsadbu květnatých 
luk (v této době kvetou osá-
zené ostrůvky na silnici I/13).  
I tyto drobnosti podle mě patří  
k životu ve městě. Příjemná 
chvilka posezení u pouličního 
muzikanta, i to může být sou-
částí nějaké vize.

Kterými tématy se komise 
zabývá aktuálně nyní?
V rámci zpracovávaného pro-
jektu výstavby nového skate-
parku jsme navrhli jeho rozší-
ření o lezeckou stěnu. Kolega 
z komise našel a spojil se s od-
borníky na toto téma. Ti se stali 
konzultanty pro projektanty. 
V současné době je již vybrána 
varianta a lezecká stěna je sou-
částí zpracovávaného projektu.
Cyklotrasa Kyselka - Liběšice  
s napojením na existující část 
Liběšice - Most. To je naše vel-
ké téma, bude to asi trvat, ale 
vidíme v tom potenciál nejen 
pro občany Bíliny směr Most, 
ale i příjezd cykloturistů z Mos-
tecka. Nemluvě o tom, že by 
měla být součástí páteřní trasy 
Ústí - Teplice - Bílina - Most - 
Chomutov. Měli jsme na toto 
téma jednání s kolegou F. Wei-
glem na magistrátu v Mostě se 
zástupci dotčených obcí. 

Co se již podařilo vyřešit, 
uzavřít, navrhnout, změnit  
a podobně?
Bohužel v řadě věcí nebylo 
na co navazovat, takže jsme 
začínali od začátku. Myslel 
jsem, že vše bude rychlejší, 
ale jsme v úřednické Evropě. 

Studie, lhůty, povolení, souhla-
sy, to vše nejsou měsíce, ale 
roky. Takže jsem spokojen, ne 
- vlastně smířen s tím, že jsme 
nastartovali proces řešení Čer-
ného koně, že jsme nastartovali  
a jsme velmi aktivní v oblasti 
cyklostezek (dokonce věřím, 
že propojka existující cyklotra-
sy do Hrobčic bude ještě letos,  
že se povede obnovit cestu  
k chatě Bořeň v příštím roce).
Projektuje se úprava proluky 
na náměstí mezi ZUŠ a Černým 
koněm (připravují architekti, cí-
lem je příjemné prostředí k po-
sezení, malé pódium, propojení 
s dětským hřištěm).
Projektuje se úprava prostor 
před centrální jídelnou (připra-
vují architekti, cílem je upra-
vit prostor tak, aby v něm děti 
chtěly a mohly chvíli příjemně 
pobýt).
Máme městskou architektku! 
To považuji za významný a na-
prosto zásadní krok, který se 
hned na začátku volebního ob-
dobí učinil. Myslím, že jsme měli 
(město mělo!) při výběru i štěstí. 
Představitelé města a zaměst-
nanci úřadu si nemusí „hrát“ na 
architekty, navrhují odborníci,  
v řadě případů je jednodušší 
diskuze i rozhodování. Poradí 
při konkrétních situacích a pro-
jektech, vytváří pravidla, do-
poručuje, co po projektantech 
chtít, jak postupovat, pomáhá 
při jednání s památkáři, atd.  
A myslím, že tím, že představi-
telé města dají na její odborné 
rady, tak jí to i baví, protože vidí, 
že její práce má smysl.
Snad se nám jako komisi poda-
řilo i prokázat, že taková komise 
má smysl, to ale musí posoudit 
rada města.

Co se naopak i přes snahu 
komise nepodařilo nebo 
stále nedaří?
Vadí mi, že vše dlouho trvá.  
Že spousta aktivit končí u slov 
„to nejde“ a nehledá se cesta, 
jak by to šlo. Ale to je více pro-
blém státní správy, ne města.  
K tomu město musí jít příkladem 
a dodržovat pravidla a postupy 
dané předpisy a zákony. Čtyři 
roky (pominu pandemii) je tak 
doba na návrh, projednání, od-
souhlasení záměru, jeho přípra-
vu a vyprojektování, teď mys-
lím ty větší záměry. Ale věřím,  
že co bude dobře připravené,  
to se v dalším období zrealizuje, 
ať o tom bude rozhodovat kdo-
koli. Uvidíme.

Karel Matuška, předseda komise
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Rada města vzala na vědomí in-
formaci o výpovědi a vzdání se 
výkonu funkce „Vedoucí odbo-
ru stavebního úřadu a životního 
prostředí“ ke dni 31.08.2021. Na 
úřední desce bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na tuto pracov-
ní pozici s předpokládaným da-
tem nástupu 01.09.2021.

Rada města vzala na vědomí 
harmonogram zpracování návr-
hu rozpočtu města na rok 2022, 
návrhu střednědobého výhledu 
na období 2023-2024.

Rada města rozhodla o nejvý-
hodnější nabídce veřejné za-
kázky malého rozsahu na sta-
vební práce:

- Oprava chodníků Síbova nová 
zástavba – je nabídka společ-
nosti Petr Arpáš, s. r. o.
- Vybudování parkoviště v are-
álu zimního stadionu, Bílina – je 
nabídka společnosti Vodohos-
podářské stavby, s. r. o.
Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy k podání nabídek na ve-
řejné zakázky:
- Vybudování propustného par-
koviště v areálu Hornické ne-
mocnice s poliklinikou
- Vybudování povrchu sportov-
ního hřiště Čapkova, Bílina

Rada města uložila odboru ne-
movitostí a investic zajistit zpra-
cování dokumentace provede-
ní stavby „Proluka vedle ZUŠ, 

Bílina“ na základě zpracované 
architektonické studie.
Rada města souhlasila s využi-
tím části pozemku p. č. 1674/4 a 
1663/13 v k. ú. Bílina na umístě-
ní registračního stanu a přistá-
vání vrtulníku společnosti Heli 
Czech, s. r. o., 25.07.2021.

Rada města vzala na vědomí 
žádost předsedy Okresního 
soudu v Teplicích o zvolení pří-
sedících tohoto soudu na ná-
sledující volební období. Kan-
didáty do funkce přísedícího 
navrhují členové příslušného 
zastupitelstva. Přísedící může 
být zvolen občan, který je při-
hlášen k trvalému pobytu v 
obvodu zastupitelstva. Předpo-

klad pro výkon funkce je dosa-
žení 30 let věku, svéprávnost, 
bezúhonnost.

Rada města zamítla žádost 
spolku Enduro Hrobčice, z. s., 
o pronájem pozemků v areálu 
bývalé skládky Chotovenka za 
účelem pořádání motocyklo-
vých závodů, neboť pořádání 
sportovních akcí v této lokalitě 
není v souladu s územním plá-
nem obce Světec, s pořádáním 
závodů navíc obec Světec ne-
souhlasí, stejně jako Městské 
technické služby Bílina, správce 
bývalé skládky Chotovenka.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  které se konalo 20. července 2021

Podrobnosti k výběrovým řízení jsou k dispozici na www.bilina.cz.
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Dne 8. srpna uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustila milovaná manželka, 
maminka a babička

Marie Jakabová
Stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata a příbuzní

Dne 21. června by se dožil 80 let

Vladimír Krofta
S láskou vzpomínají sourozenci.

VZPOMÍNka

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 PODĚkOVÁNÍ

ÚTULEk aNiDEf žiM

Čas neuvěřitelně letí. Zdá se to sice jako včera, přesto je to letos 45 let 
od chvíle, kdy naše kolegyně Mgr. Blanka Hudáková začala učit na ZŠ 
Za Chlumem. Strávila tak v naší škole téměř celý svůj profesní život. 
A letošní velmi podivný školní rok se stává jejím posledním v kariéře 
učitelky, protože se nadále rozhodla věnovat veškerý další čas sobě  
a svým vlastním aktivitám.
Jejíma rukama prošla spousta žáčků prvního stupně.Věnovala jim svůj 
čas i náklonnost, vedla je k pracovitosti a předávala jim své znalosti  
a vědomosti. A především vkus a lásku k umění v hodinách její milo-
vané výtvarné výchovy. Práce jejích žáků po mnoho let zdobí prostory 
školy.
Tímto paní učitelce Blance Hudákové děkujeme za mnohaletou práci 
pro ZŠ Za Chlumem, za profesionální přístup, pro který si jí vážíme. 
Přejeme jí, aby i v dalších letech prožívala spokojený, aktivní život, 
plný duševní i fyzické pohody.

Mgr. Barbora Schneiderová, ředitelka ZŠ Za Chlumem

Při pohledu na mazlícího pejska 
by nikdo nevěřil, že Max býval 
psem, ke kterému se nedalo 
přiblížit natož ho pohladit. Tento 
majestátní polovlk se dostal do 
útulku jako nechtěné dědictví, 
s nímž si rodina nevěděla rady. 
S Maxem nás čekala dlouhá 
cesta, kterou si z nás nikdo ne-
uměl ani představit. Přes vážně 
pokousanou ošetřovatelku jsme 
se dostali k tvrdému drillovému 
výcviku. Max se stal svým způ-
sobem ovladatelný, ale za cenu 
strachu. Viděli jsme, že touto 
cestou toho psa možná udrží-
me naživu fyzicky, ale uvnitř ho 

naprosto zničíme. Tohle uvědo-
mění nás nakoplo a začali jsme 
hledat dál. 
Makali jsme na sobě, začali se 
vzdělávat a absolvovali jsme 
několik kurzů moderních tech-
nik výcviku. Nechtěli jsme na 
to jít skrz sílu a strach, ale s lás-
kou a porozuměním. A Max nám 
ukázal tu správnou cestu.
Navzájem jsme se učili, jak 
spolu komunikovat. Max zís-
kal sebejistotu, pocit bezpe-
čí a kontrolu nad svým tělem  
a chováním. Těšil se na kontakt 
se svými ošetřovately. Nasazo-
vání košíku už nebylo hrozbou, 

ale poznávacím znamením,  
že se jde ven. Najednou vyža-
doval pozornost, vrtěl ocáskem 
a dokonce si byl schopný přijít  
i pro pohlazení.
Max je stále s námi v útulku, 
který již několik let tvoří jeho do-
mov a kde má své ošetřovatelky 
a přátele kterým ukázal lásku  
a směr. Maxův příběh je pro nás 
cennou zkušeností. A tak není 
divu, že zrovna on se nám stal 
inspirací pro edici s názvem 
Láska ukazuje směr, kterou na-
jdete na e-shopu AniDef. 

(red)

Kyselkou se linul smích. To Divadelní skupina Háta navštívila město 
Bílinu a zahrála komedii Velké lásky v malém hotelu. Výkony herců 
byly úžasné. Někdy jsem i stěží stíhala sledovat, kdo právě přijde na 
scénu. Opravdu jsem se pobavila. Děkuji za dobrý výběr repertoáru 
a těším se na další kulturní představení.

Eliška Růžičková

Max ukázal ošetřovatelům správný směr
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bÍLiNSký břEZňÁk cUP

Po roční pauze zaviněné ce-
losvětovou pandemií se opět 
uskuteční turnaj amatérských 
hokejistů o putovní pohár Bílin-
ský Březňák cup. Pevně věříme, 
že za dodržení všech pravidel 
nařízených státem, budeme 
moci turnaj odehrát, a to i před 
lidmi na tribunách. Přeci jen 
možnost zahrát si před pořád-
nou kulisou fanoušků nezažívají 
naši hokejisté každý den. Mno-
ho hráčů dobrá atmosféra a lidé  
v ochozech vyhecují k lepším 
výkonům.
Z důvodu odložení loňského 
ročníku nastoupí do turnaje 
prakticky osm totožných týmů, 
které již byly přihlášené.
Chuť hráčů zahrát si na turnaji 
je veliká. Pro někoho to budou 
první zápasy po bezmála roce  
a půl. Zázemím turnaje a násled-

ného večerního koncertu, jehož 
stěžejním cílem bude získat  
co nejvíce peněz na léčbu ma-
lého Matyáše Šilhavého, bude 
v letošním roce Bílinský pivovar.
Pro tento prostor jsme se roz-
hodli zejména kvůli možným 
vládním omezením.
Koncert navazující na hokejový 
turnaj je plánovaný jako open air.
Velkou změnou je navázání 
spolupráce se spolkem LTK 
Bílina. Ve stejný den hraný te-
nisový turnaj, který vám před-
staví v dalším článku organizá-
tor akce Jindřich Divíšek, bude 
mít stejný cíl, a tím je společný 
výtěžek obou akcí poukázaný  
na transparentní účet založený 
na pomoc Matyášovi - www.do-
nio.cz/PomocProMatyáše.
Akci přijedou podpořit legendy 
českého hokeje, Robert Reichel 

a Viktor Hübl. Viktorova účast 
může však být ohrožena jeho 
stále aktivní kariérou.
Večerní koncert s předáním fi-
nančního daru bude moderovat 
Aleš Lehký, moderátor snídaně 
s Novou a člen skupiny Lunetic.       

Weigl František
člen organizačního týmu

     
Bílinská smeč 
pro neregistrované
hráče   
                             
Po roce se opět sejdeme na bí-
linských tenisových kurtech na 
Kyselce, kde se bude konat již 
dvanáctý ročník tenisového tur-
naje neregistrovaných tenistek  
a tenistů ve čtyřhře Bílinská 

smeč. Dosud všechny ročníky 
probíhaly na kyselské antuce,  
v lítém boji, leč v přátel-
ském duchu o putovní pohár.  
V minulém roce jsme tuto spor-
tovní akci spojili s akcí, která 
může alespoň trochu pomoci, 
někomu, kdo pomoc potřebu-
je. Díky všem zúčastněným se 
podařila vybrat finanční část-
ka, která byla předána na kon-
to Matyáše, který trpí dětskou 
obrnou. I v tomto ročníku bude 
v rámci turnaje tato akce po-
kračovat. Turnaj se koná 11. září 
2021 a přijít může každý, kdo má 
chuť si protáhnout tělo v příjem-
ném prostředí s partou lidí, kte-
rým není osud jiných lhostejný.

Jindřich Divíšek

Bílinský Březňák cup a Bílinská smeč



bÍLiNSký břEZňÁk cUP

„Jelikož všechny předpovědi 
ohledně budoucího stavu Ma-
tyáška byly negativní, pomalu 
jsem se začala smiřovat s tím, 
že se jeho stav už nikdy nezlep-
ší,“ vzpomíná maminka Matyáše 
na téměř osm let trvající období 
po narození svého syna. Naději 
na zlepšení přinesla až Neu-
rorehabilitační klinika AXON, 
díky které udělal Maty pokroky, 
které neměly být podle lékařů 
nikdy možné. Ba co víc, je velká 
šance, že Matyáš za pár měsíců 
z kliniky odejde bez cizí pomoci 
sám. K tomu však musí intenziv-
ně cvičit.

Matyášův příběh

Matyáš se narodil ve 30. týdnu 
s mozkovou obrnou, nicméně 
nebylo jasné, jak moc je jeho 
mozek zasažený. Postupně se 
začalo ukazovat, že Matyáš 
opravdu za svými vrstevníky za-

ostává. Maminka ale neustoupi-
la a s chlapcem začala cvičit už 
v den propuštění z nemocnice. 
Vojtovu metodu kombinovala 
s pobytem v lázních. Nicméně, 
jak sama přiznává, pořád cítila, 
že to nestačí. „Pravidelné ná-
vštěvy v pohybových lázních a 
domácí cvičení nebylo dostaču-
jící. Matyáš ani ve věku sedmi let 
nedokázal ujít pár kroků,“ dopl-
ňuje maminka Nikola.
Další možností, která se nabí-
zela, byla operace zkrácených 
šlach a kyčlí. Tu však oddálila 
pandemie, maminka proto za-
čala pátrat po jiných možnos-
tech. Až narazila na Neuroreha-
bilitační kliniku AXON.
Už po prvním týdnu přitom rodi-
če chlapce zažili něco, co podle 
lékařů nemělo být možné ni-
kdy. Malý bojovník se do cvičení 
pustil s obrovskou vervou, která 
se vyplácí „Matyáš se každým 
dnem neuvěřitelně zlepšoval. 

Vůbec jsem ani nedoufala, že 
by u něj mohl přijít takový po-
krok. Po měsíční terapii je výraz-
ně uvolněnější a samostatnější, 
zajde si například sám na WC,“ 
popisuje s radostí maminka.
Stejnou radost má i sama pri-
mářka kliniky Jarmila Zipserová. 
„Domluvili jsme se s maminkou, 
že do roka a do dne začne cho-
dit. Už teď můžu hrdě říct, že 
každým cyklem cvičení jsme 
tomu blíž.“
Aby ovšem Matyášek mohl v te-
rapii pokračovat i nadále, rodiče 
prosí veřejnost o pomoc. Pojiš-
ťovny náročné terapie neplatí a 
celoroční cvičení je nad finanční 
možnosti rodiny. „Ani nevím, jak 
poděkovat všem, kteří pomo-
hou postavit Matyho na nohy, 
znamená to pro nás hrozně 
moc“ vzkazuje paní Nikola.
Veřejnost může přispět pro-
střednictvím odkazu www.do-
nio.cz/PomocProMatyase.   (red)

Pomozme Matyášovi, aby dokázal chodit bez pomoci
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Od 19. srpna do 26. září
110 LET BÍLINSKÉ RADNICE 
Výstava starých i novodobých fotografií bílinské radnice, doplněné 
pracemi dětí z místních základních a mateřských škol. Výstava je 
spojena se křtem publikace 110. Výročí – Otevření budovy současné 
radnice.
Vernisáž a křest publikace proběhne 18. srpna 2021 od 17 hodin.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

čtvrtek 26. srpna, 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY 
K tanci a poslechu hraje Malá muzika z Chomutova 
na Mírovém náměstí v Bílině v proluce.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

pátek 13. srpna, 19 hodin
RICHARD MÜLLER 
Letní koncert na Kyselce. 

úterý 17. srpna, 19 hodin
BARON PRÁŠIL 
Divadelní představení.

pátek 20. srpna, 16 hodin
REVIVAL FEST
Oblíbený revivalový festival s dlouholetou tradicí.
Vystoupí: Pangea – The Beatles revival band, Abba world revival, 
Nirvana – In the name od Cobain – Czech tribute band, 
ZZ Top revival

LETNÍ KINO BÍLINA

sobota 21. srpna, 21.30 hodin
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte,  
ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se nepláno-
vaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, do-
káže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní 
část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené  
Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu 
poskytne dostatek času napsat konečně knihu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 31. srpna
FAIR TRADE
výstava v 1. patře knihovny na Mírovém náměstí. Tato výstava při-
bližuje základní problémy spojené s mezinárodním obchodem  
a představuje fair trade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů  
a řemeslníků v zemích globálního Jihu.

PSIŠTĚ BÍLINA

4. - 5. září
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
Více informací na www.moraviadogclub.cz
Psiště se nachází v Žižkově údolí.

GALERIE POD VĚŽÍ

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

kULTUrNÍ SErViS


