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Italský humor bílinské publikum 
bavil
Typický Ital, který se počestně 
živí jako úředník v bance, si myslí, 
že žije v harmonickém manželství 
a proto se vůbec nezajímá 
o rodinné problémy.

Děti se před Vánoci zastaví 
u čtení
Městská knihovna zve na malé 
vánoční zastavení s knihou. 
Pro nejmenší čtenáře připravila 
Vánoční čtení pro děti.

Za strašidly do lesa přišly stovky 
dětí
Ohlédnutí za Halloweenskou akcí 
Kulturního centra Bílina

Bílinu rozzářila vánoční výzdoba
Fotografie z online rozsvícení 
vánočního stromu a městské 
výzdoby

Žáci ze základky jsou na jedné 
lodi
Na začátku školního roku 
2021/2022, došlo v Základní 
škole Za Chlumem k realizaci 
projektu Jsme na jedné lodi.

Svatý Martin přivezl papírovou 
zimu do školek
Martin na bílém koni nepřijel, ale 
to nám zase tak moc nevadilo. 
Sníh – alespoň ten papírový či 
malovaný – se sypal ve všech 
třídách. 

V Bílině se konala velká cena 
BMX
V říjnu uspořádal bílinský oddíl 
Velkou cenu města Bíliny 
a přebor Ústeckého kraje.
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Milí čtenáři,

krásné období vánoč-
ních svátků je před 
námi, moc vám děkuji 
za přízeň, kterou jste 
zpravodaji věnovali 
během celého roku. 
Jak bude adventní čas 
v Bílině probíhat, není 
při uzávěrce prosinco-

vého vydání zcela jasné. Pandemie a vládní 
opatření nám opět program akcí omezily. 
Sledujte, prosím, stránky města www.bilina.
cz a facebookový profil města a Kulturního 
centra Bílina, kde najdete ty nejaktuálnější 
informace, které vám bohužel v měsíčním 
periodiku nyní neumíme s jistotou přinést. 
Ať už se vánoční akce budou konat nebo ne, 
vždy si můžete udělat procházku a pokochat 
se krásnou městskou výzdobou. Letos nově 
svítí hned čtyři stromy - na náměstí, u JIPu na 
Pražském Předměstí, na rohu ulic Studentská 
a Teplická na Teplickém Předměstí a u Tesca 
v Sídlišti Za Chlumem. 
V tomto vydání dále přinášíme aktuální infor-
mace z Hornické nemocnice s poliklinikou, 
ze zasedání listopadového zastupitelstva i o 
vyhlášeném milostivém létě, které může po-
moci dlužníkům. 

Přeji vám příjemné čtení a krásné a klidné Vá-
noce!

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka 
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Zastupitelstvo nerozhodlo 
o prodeji bývalého kina
Zastupitelé na svém listopadovém 
jednání nezaujali stanovisko 
k záměru prodeje bývalého 
kina Hvězda na Mosteckém  
Předměstí. 

Lidé se budou opět setkávat 
v domě U Černého koně
V domě U Černého koně bývala 
mototechna, spořitelna či 
restaurace. Nyní se má celý objekt 
proměnit ve víceúčelový komunitní 
dům.

Poplatek za odpad zůstává stejný 
i pro příští rok
Přestože došlo v zákoně o místních 
poplatcích ke změnám na  příští 
rok, které souvisí i se zvyšováním 
nákladů na svoz odpadů, město se 
rozhodlo výši poplatku neměnit.

K ČEZu mohou již přejít 
i odběratelé jiného dodavatele 
poslední instance
Společnost ČEZ Prodej vyšla vstříc 
četným požadavkům ze strany 
zákazníků a spustila online systém 
pro přechod na standardní smlouvy 
na elektřinu i plyn.

Recidivisté se nezaleknou 
žádného trestu, klidně kradou dál
S podzimními měsíci jako by se 
roztrhl pytel s krádežemi. Policisté 
jich v uplynulých dnech řešili 
hned několik, mnohé mají navíc na 
svědomí recidivisté. 

Ergoterapie pomáhá vést aktivní 
a spokojený život
V Hornické nemocnici s poliklinikou 
si připomněli Mezinárodní den 
ergoterapie. Je to léčebně 
rehabilitační metoda, jejímž cílem 
je dosažení nezávislosti člověka 
v běžném životě.
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Stacy

Kříženec jezevčíka. Čipovaná, ale čip není 
registrován, původní majitel se zatím 
neozval a začínáme jí pomalu hledat 
domov. Stacy je veselá, kontaktní fenka, 
působí vyrovnaně, je mladá a dost aktivní. 
Určitě uvítá mladší rodinu s dětmi. Váží 11 
kilogramů, jsou jí odhadem dva až tři roky. 
Do adopce odejde očkovaná, čipovaná, 
odčervená, odblešená, na základě podpisu 
adopční smlouvy a uhrazení příspěvku na 
péči, s podmínkou kastrace.

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

ZDraVoTNicTVÍ
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ZasTUpiTeLsTVo MĚsTa bÍLiNy

ZasTUpiTeLsTVo MĚsTa bÍLiNy

oDbor DoTacÍ a projekTů

Společnost JTH Idea, která v 
roce 2017 odkoupila od města 
bývalé vojenské kasárny se zá-
měrem vybudovat tam sklady, 
nyní změnila plány. Na místě 
má vyrůst obchodní centrum. 
Záměr ale zatím zastupitelé ne-
podpořili, změnou některých 
bodů původní smlouvy se bu-
dou zabývat v prosinci. 
Společnost od města koupila 
areál v roce 2017 za 3,65 milio-
nu korun. Ve smlouvě se tehdy 
zavázala vybudovat logistické  
a skladovací centrum za 171 mi-
lionů korun do čtyř let od nabytí 
právní moci stavebního povole-
ní, nejdéle však do konce roku 
2023, dále do tří měsíců od zá-
pisu do katastru nemovitostí 
zdemolovat hlavní budovu, na 
vlastní náklady vybudovat pří-
jezdovou komunikaci do areálu 
sběrného dvora a vytvořit pa-

Zastupitelé na svém listopado-
vém jednání nezaujali stanovis-
ko k záměru prodeje bývalého 
kina Hvězda na Mosteckém 
Předměstí. Budova je již mnoho 
let nevyužívaná, chátrá, a podle 
vyjádření městské architektky 
by byla její rekonstrukce velmi 
náročná, a to jak technicky, tak 
finančně.  O budovu projevila 
zájem fyzická osoba, která by ji 
odkoupila za 1,76 milionu korun.  
V objektu měl vzniknout ob-
chod a bydlení. Některým za-
stupitelům se však záměr pro-
deje nelíbil hlavně z důvodu,  
že by budova po rekonstrukci 

Město Bílina v roce 2020 získalo 
dotaci z Operačního Programu 
Životní prostředí na projekt s ná-
zvem Vybudování podzemních 
kontejnerů pro zlepšení systé-
mu třídění komunálních odpadů 
ve městě Bílina.

desát pracovních míst. Pokud 
by některou z těchto podmínek 
nedodržela, zaplatila by 10 mili-
onů korun. 
Nyní však společnost oficiálně 
požádala o změnu podnika-
telského záměru využití areá-
lu. Místo skladů tam má vyrůst 
obchodní centrum. Změnu  
v záměru odůvodňuje společ-
nost důsledkem pandemie co-
vid-19, která zapříčinila zásadní 
přehodnocení aktivit partnerů, 
s nimiž měla společnost projed-
nán provoz skladovacích hal. 
Vybudování nového obchodní-
ho centra na Teplickém Před-
městí zastupitelé města nekri-
tizovali, problém je však v tom, 
že se změnou kupní smlouvy 
souvisí i změna územního plá-
nu. Plocha je nyní určená jako 
smíšeně - průmyslová. Zastu-
pitelé na listopadovém jednání 

Realizace projektu začne v lis-
topadu 2021, ukončena bude 
zhruba za rok a provede ji spo-
lečnost COMPAG Mladá Bole-
slav, která ve veřejné zakázce 
podala nejvýhodnější nabídku.
Projekt zahrnuje vybudování 

nechtěli schválit změnu v kup-
ní smlouvě z několika důvodu. 
Prvním bylo, že nelze dopředu 
jistě vědět, zda bude opravdu 
změněný územní plán. Mohla by 
pak totiž nastat patová situace, 
kdy by se společnost ve smlou-
vě k vybudování obchodního 
centra zavázala, avšak územní 
plán by to znemožňoval. Do dal-
šího jednání zastupitelstva bude 
tedy změna ve smlouvě uprave-
na tak, aby z ní vyplývalo, že po-
kud nedojde ke změně územ-
ního plánu, zůstává v platnosti 
původní znění. Dále je zapotřebí 
zjistit, zda případnou změnou 
funkčního využití pozemků do-
jde k jejich zhodnocení. Pokud 
by znalecký posudek prokázal 
významné zhodnocení, bude 
město s žadatelem jednat o fi-
nančním vyrovnání. Opozičním 
zastupitelů se dále nelíbilo,  

celkem 10 stání podzemních 
kontejnerů, z toho 9 jich bude 
umístěno na bílinských sídlištích 
a 1 stání v centru města poblíž 
křížení ulic Komenského a Rad-
niční.
Celkové náklady na realizaci 
projektu jsou 14,5 milionu ko-
run včetně DPH, přičemž v této 
ceně je zahrnuta i dodávka 
100 kusů klasických 1100 litro-
vých nádob na tříděný odpad  

že byl areál původně prodávaný 
pro průmyslové účely a nyní tam 
vyroste obchoďák. Tehdy se  
o koupi za těchto podmínek 
ucházely dvě firmy, z nichž jed-
na byla vyřazena právě pro ne-
dodržení podmínek územního 
plánu. Kdyby se tehdy areál na-
bízel pro komerční využití, moh-
lo být zájemců více a stoupnout 
i jeho cena. To je však nyní již ne-
relevantní, pozemek má svého 
majitele a město již jen dohlíží 
na dodržení podmínek smlouvy. 
Jakýkoli spekulativní záměr vy-
vrátila i zástupkyně společnosti.
Bod jednání byl nakonec z pro-
gramu listopadového zastupi-
telstva stažen. Zastupitelé se 
jím budou zabývat na dalším 
zasedání.

(pn)

nebo částečné demolici a re-
konstrukci mohla v budoucnu 
sloužit k potřebám Základní 
školy Lidická. Případně by ško-
la mohla využívat pouze sa-
motný pozemek. Vedení školy 
v současné době o budovu ani 
o pozemek zájem nemá, to by 
se však mohlo v dalších letech 
změnit. Argumenty pro záměr 
prodeje byly hlavně v možnosti 
rozšíření služeb na Mosteckém 
Předměstí, kde je nyní jen velmi 
malá nabídka služeb a obchodů, 
a dále zhoršující se stavebně-
-technický stav budovy.        

(pn)

a 4 kusy velkokapacitních kon-
tejnerů na bioodpad, které bu-
dou pravidelně umísťovány 
například do zahrádkářských 
kolonií.
Na tento projekt vedený pod 
registračním číslem CZ.05.3.29/ 
0.0/0.0/19_126/0011750 čerpá 
město Bílina dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí 
ve výši 3 444 000 korun.

Ing. Renata Straková

Místo skladů obchoďák? Společnost JTH Idea 
v kasárnách mění kvůli koronavirové krizi plány

Zastupitelstvo nerozhodlo o prodeji bývalého kina

Bílina získala dotaci na podzemní kontejnery
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KRIMI
poLicie Čr sVoDka Mp bÍLiNa

Recidivisté se nezaleknou žádného 
trestu, klidně kradou dál

S podzimními měsíci jako by se roztrhl pytel  
s krádežemi. Policisté jich v uplynulých 
dnech řešili hned několik, mnohé mají navíc 
na svědomí recidivisté. 
Ani patnáct předchozích odsouzení nezabrá-
nilo čtyřicetiletému recidivistovi ve spáchání 
další krádeže. Využil v bílinské herně chvilko-
vé nepřítomnosti obsluhy a v prostoru baru 
odcizil téměř deset tisíc korun.
Policisté během prošetřování okolností krá-
deže ustanovili totožnost podezřelého, který 
se u výslechu ke svému jednání přiznal, v pří-
padě odsouzení by ho mohl soudce poslat 
až na tři roky do vězení.
Třináct odsouzení má na svém kontě třia-
čtyřicetiletý muž a ani to ho neodradilo od 
dalšího páchání trestné činnosti. Recidivis-
ta, který byl v uplynulých dnech obviněn  
z přečinů krádeže, krádeže ve stadiu pokusu, 
poškození cizí věci a maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání je podezřelý, že se  
v půlce srpna vloupal v Bílině do autoservi-
su, odkud si odnesl pokladnu. Koncem téhož 
měsíce se v měl v Bílině vloupat do prodejny, 
ze které ukradl převážně tabákové výrobky, 
koncem září opět navštívil autoservis, odkud 
zmizely různé zásilky přepravní společnosti. 
V sousedství pak z nádrže zaparkovaného 
auta odčerpal asi šedesát litrů nafty a z dal-
šího vozu odcizil autorádio.
Je rovněž podezřelý, že se vloupal do dílny 
na Rakovnicku, byl ale vyrušen dříve, než 
stihl něco ukrást, kriminalisté ho také viní  
z toho, že se koncem září v Hrobčicích vlou-
pal do přístřešku, odkud odcizil přívěsný 
vozík. K posledním dvěma skutkům si dojel 
osobním autem, i když má soudem uložen 
trest spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel.
Recidivista měl také koncem října odcizit  
v Ledvicích zaparkovanou dodávku, auto 
v hodnotě 85 tisíc korun chtěl ukrást také  
v Újezdečku, což se mu ale nepodařilo, a tak 
alespoň z další dodávky ukradl autorádio.
Obviněný muž měl poškozeným způsobit 
celkovou škodu přes 126 tisíc korun, na soud, 

Asi se chtěli zahřát
Dva muži, které zadržela hlídka MP Bílina, 
zřejmě čekali tuhou zimu, a proto se poku-
sili předzásobit litinovými radiátory. Věc však 
měla drobný háček. Radiátory odmontovali 
z neobydleného bytu panelového domu na 
jednom z bílinských sídlišť. 
Pro podezření ze spáchání trestného činu, 
byl případ na místě předán Policii ČR k dal-
ším opatřením. 

Na ulici rozebírali vrak
Skupinku mužů přistihla hlídka strážníků při 
rozebírání vraku vozidla na veřejném pro-
stranství. Před časem jsme zde upozorňo-
vali, že rozebírání vozidel a jejich likvidaci 
může provádět výhradně odborná firma na 
základě příslušných zákonných oprávnění 
a výhradně v prostorách k tomu speciálně 
upravených a určených. Jak vidno, stále se 
najdou jedinci s opačným náhledem na věc. 
Navíc po jejich řádění zůstala na místě hro-
mada plastů a dalších dílů, které pro ně patr-
ně již nebyly finančně nijak atraktivní.
Jelikož rozebírat vraky na ulici či jiném veřej-
ném prostranství je nepřípustné, mohou se 
tito samozvaní automechanici těšit na před-
vánoční nadílku od správního orgánu. Zákon 
v těchto případech umožňuje udělit pokutu 
až do výše jednoho sta tisíc korun.

(mp)

u kterého si v případě uznání viny může vy-
slechnout verdikt až tříletého trestu odnětí 
svobody, bude čekat ve vazbě.
Policisté dále pátrají po neznámém pachateli, 
který v katastru obce Světec vnikl na oploce-
ný pozemek, kde z nádrže buldozeru odcizil 
kolem pěti set litrů nafty, následně poškodil 
okno stroje. Celková škoda byla vyčíslena na 
pětatřicet tisíc korun, ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečiny krádeže  
a poškození cizí věci.
Hledá se také zatím neznámý pachatel,  
který se v Hostomicích vloupal do karavanu. 
Po násilném překonání dveří vnikl dovnitř  
a ukradl křovinořez, pohon na vrata a další 
věci, z pozemku zmizely i čtyři kola z leh-
kých slitin, celková hodnota ukradených věcí 
byla vyčíslena na téměř patnáct tisíc korun.  
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování domovní 
svobody.
Až tříletý trest odnětí svobody hrozí čtyřiceti-
letému muži, který je podezřelý ze spáchání 
nejméně čtyř krádeží. V minulosti jedenáct-
krát odsouzený recidivista koncem srpna  
v Bílině využil v restauraci nestřeženého oka-
mžiku a z prostoru za barem odcizil tři lah-
ve alkoholu. O několik dnů později kradl ve 
stejném podniku, v tomto případě odcizil tři 
lahve whisky a dvě vína.
Je také podezřelý, že o pár hodin později  
v jiné bílinské restauraci ukradl odložený ba-
toh s mobilem, čímž způsobil majiteli škodu 
přes tři tisíce korun. Koncem září pak vylezl 
na balkon přízemního bytu a po rozbití skla 
dveří vnikl dovnitř. V bytě setrval až do násle-
dujícího rána a odcizil domácí kino a cestovní 
kufr s oblečením a kosmetikou, další obleče-
ní a jiné věci si připravil do pytle, který nako-
nec nechal uvnitř.
Všemi krádežemi způsobil celkovou škodu 
přes patnáct tisíc korun, muž je trestně stíhán 
pro přečiny krádeže a porušování domovní 
svobody.                                                        

(red)
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oDbor NeMoViTosTÍ a iNVesTic

V domě U Černého koně bývala 
mototechna, spořitelna či restau-
race. Nyní se má celý objekt pro-
měnit ve víceúčelový komunitní 
dům. V něm by se měla nacházet 
například kavárna, infocentrum, 
výstavní prostory a komerční 
služby. Vyplývá to z prezentace 
architekta Bořka Pešky, jejíž pod-
kladem byly požadavky města  
a výsledky veřejné ankety. 
Dům je postavený v barokním 
a klasicistním stylu, se zásahy  
v devadesátých letech. Architekt 
nechce tento styl výrazně mě-
nit. Větším zásahem bude pouze 

odbourání přístaveb v zadní části 
objektu ve dvorním traktu a při-
lehlých veřejných záchodků. Ty 
budou přesunuté do Obchodního 
domu Praha na Mírovém náměstí. 
Venkovní zadní část kolem budo-
vy bude následně upravena.
V přízemí domu by se měla na-
cházet kavárna a informační cent-
rum. Kavárna by měla mít venkov-
ní posezení směrem do proluky  
a bude propojena i s dětským 
hřištěm. Prostory v křídle podél 
Komenského ulice jsou v plánu ke 
komerčnímu pronájmu se samo-
statnými vstupy z této ulice. 

První patro je určené pro výstavní 
prostory s širšími možnostmi vy-
užití. Bude se tam nacházet také 
víceúčelový komunitní sál, kde 
by se mohly konat komornější 
koncerty, přednášky nebo může 
sloužit jako klubovna. Křídlo podél 
Komenského ulice bude opět pro 
komerční účely se samostatnými 
vstupy z pavlače ve dvoře.  
Podkroví domu bude mít otevřený 
víceúčelový prostor při vstupu od 
schodiště, následně se v celém 
prostoru budou nacházet komu-
nitní klubovny a v případě potřeby 
také skladovací prostory.

Všechna patra budou přístupná 
jak po schodišti, tak i výtahem, 
který vznikne ve vnitřím rohu ob-
jektu směrem ze dvora. Celá bu-
dova tak bude bezbariérová.
Rekonstrukce by měla podle 
předběžných odhadů stát 24 mi-
lionů korun. V průběhu příštího 
roku nechá město zpracovat pro-
jektovou a prováděcí dokumen-
taci, s realizací by se mohlo začít  
v roce 2024. Jedná se však o hrubý 
odhad časového harmonogramu. 

(pn)

Lidé se budou opět setkávat v domě U Černého koně, 
o jeho využití rozhodla i veřejnost
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HNsP

HNsP

HNsP

MobiLNÍ roZhLas

kLUb DůchoDců hosToMice

Ergoterapie pomáhá vést 
aktivní a spokojený život

Z hudebních setkání se těší pacienti i klienti 
lůžkových oddělení oddělení bílinské polikliniky

Mobilní rozhlas přináší také 
informace o nemoci Covid-19

Seniorky se dozvěděly, 
co je to artróza

V Hornické nemocnici s polikli-
nikou si připomněli Mezinárodní 
den ergoterapie. Je to léčeb-
ně rehabilitační metoda, jejímž 
cílem je dosažení maximální 
možné nezávislosti člověka  
v jeho běžném životě. Terapeu-
tický plán využívá komplexního 
přístupu a je postaven na indi-
viduálních potřebách jedince.  
V bílinské nemocnici jsou er-

Hornická nemocnice s poliklini-
kou v Bílině v uplynulých dnech 
pro pacienty oddělení LDN a kli-
enty sociálních lůžek připravila 
hned několik hudebních setká-
ní. Nejprve proběhlo v oddělení 
LDN C a B hraní na kytaru. Zná-
mé písničky si všichni společně 
rádi zazpívali.
Dále se uskutečnilo další hu-
dební setkání v oddělení LDN A 
a na oddělení sociálních lůžek. 
Dvojice kytaristů si společně si 
připravila několik lidových pís-
niček. 
Za klienty sociálních lůžek pra-
videlně jednou týdně dochází 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 
NA LŮŽKOVÝCH STANICÍCH 

Do odvolání vyhlásil krizový štáb Hornické nemocnice 
s poliklinikou zákaz návštěv na všech lůžkových stani-
cích z důvodu celostátního nárůstu nákazy Covid-19. 

U pacientů ve vážném zdravotním stavu je mož-
nost návštěvy po předchozí domluvě se stanič-

ním lékařem či primářem lůžkových stanic.
K předávání zásob (os. hygiena, oblečení, potraviny) pacien-
tům je stanovena středa, sobota, neděle a svátky mezi 14. a 
16. hodinou, popř. po předchozí domluvě se staniční sestrou. 

Krizový štáb HNsP

V aplikaci Mobilní rozhlas je  
k dispozici i Covid report, ve 
kterém mimo jiné naleznete ak-
tuální informace o počtu nových 
případů v Bílině a porovnání  
s okolními obcemi, o proočkva-
nosti obyvatel našeho města,  
a to v přehledné grafické podo-

V listopadu se v přednáškové 
místnosti ordinace praktického 
lékaře konala přednáška pro 
hostomické seniorky z klubu 
důchodců na téma Co je to ar-

bě. Mobilní rozhlas dále přináší 
všechny informace nejen o ak-
tuálních vládních opatřeních, 
ale i o dění ve městě. Zprávy se 
k uživatelům dostanou okamži-
tě a přehledně. Více na www.
mobilnirozhlas.cz. 

(red)

tróza. Přednáška byla vedena 
podle programu a vzhledem  
k jejímu kladnému přijetí již 
plánujeme další setkání na rok 
2022.               Naděžda Maurerová

goterapeutky na lůžkových od-
děleních, kde trénují s pacienty 
činnosti nezbytné pro zajištění 
jejich návratu do domácího pro-
středí. Současně vedou také 
ergoterapeutickou ambulanci, 
kterou mohou navštěvovat pa-
cienti bez rozdílu věku.
Ergoterapie se pomocí nejrůz-
nějších odborně terapeutických 
metod a přístupů zaměřuje na 
dosažení či udržení maximální 
možné soběstačnosti člověka 
v běžném životě. Rehabilituje 
či kompenzuje funkce a do-
vednosti, které jsou z různých 
zdravotních důvodů omezené  
a pomáhá lidem žít aktivní  
a spokojený život i s překážkami, 
kterým čelí. 
Ergoterapeut se zaměřuje na te-
rapii horních končetin, vede tré-
nink všedních denních činností, 
cvičí s klientem posazování, pře-
suny na vozík a podobně. Dále 
také trénuje komunikační do-
vednosti, paměť, orientaci, po-
zornost a podobně. Může také 
doporučit vhodné kompenzač-
ní pomůcky a poradí s úpravou 
domácího prostředí. 

dobrovolnice. Tráví s klienty čas 
podle svých možností a někdy 
pomáhá při plánovaných akcích 

na oddělení. Ve společenské 
místnosti s klienty vyrábí zají-
mavé výrobky, malují obrázky 

a také hrají společenské hry. 
Je moc příjemné slyšet od pa-
cientů, že se těšili z hudebního 
programu a setkání. Hudebníky 
vždy potěší, když se pacienti za-
pojí a zpívají také. Občas ukáp-
ne i slza, když se hraje písnička, 
kterou mají klienti spojenou s 
nějakou osobou či vzpomínkou.
Děkujeme všem našim dobro-
volníkům za jejich čas a lásku, 
se kterou docházejí do Hornické 
nemocnice s poliklinikou v Bíli-
ně na oddělení LDN a sociálních 
lůžek.

Jurašíková, 
koordinátorka Čtyřlístku

Kontakt: 
Bc. Pavlína Kořánová, 

Bc. Dagmar Želivská, tel.: 601 322 726
e-mail: koranova@hnsp.cz, zelivska@hnsp.cz

Ergoterapeutická ambulance je otevřena v úterý 
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. 
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FiNaNČNÍ oDbor

Poplatek za odpad zůstává stejný i pro příští rok
Přestože došlo v zákoně o míst-
ních poplatcích ke změnám na 
příští rok, které souvisí i se zvy-
šováním nákladů na svoz od-
padů, město Bílina se rozhodlo 
výši poplatku pro své obyvatele 
neměnit.
S přijetím nového zákona o od-
padech došlo od 1. ledna 2021 
ke změně zákona o místních po-
platcích a naprosté změně do-
savadních způsobů zpoplatnění 
odpadového hospodářství.
V roce 2021 mohlo město Bílina 
vybírat poplatky dle zaběhnuté-
ho systému, ale od příštího roku 
je zapotřebí výběr poplatku při-
způsobit nové právní úpravě zá-
kona o místních poplatcích, tedy 
zavést jeden ze dvou možných 
poplatků:

- poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství (stá-
vající způsob výběru poplatku), 
nebo

- poplatek za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci 
(základem výběru poplatku je 
zde buď hmotnost vyproduko-
vaného odpadu, objem vypro-
dukovaného objemu či kapacita 
popelnic).
Hmotnosti či objemový základ 
vyžaduje součinnost svozové 

Splatnost poplatku za odpad v druhém pololetí 2021

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad za II. pololetí. Po-
platek ve výši 250 korun na osobu je nutné zaplatit nejpozději do 
30. listopadu (netýká se občanů, kteří poplatek uhradili v I. polo-
letí v plné výši). 

Poplatek lze uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině:
pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin
středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním pře-
vodem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 
1337, specifický symbol: rodné číslo plátce.

Soutěž NEJpraxe Zdravých měst 2021

Město Bílina se účastní soutěže 
NEJpraxe Zdravých měst 2021 se soutěžním příkladem

Jedná se o nástroj, který městu významně pomohl 
zvýšit transparentnost, hospodárnost, efektivnost 
a kontrolu veřejných zakázek ze strany široké veřejnosti.

Pomozte svým lajkem zvýšit naše šance 
na výhru v této soutěži.

Stačí dát do konce prosince hlas bílinskému projektu 
na adrese www.facebook.com/NSZM.CZ, 
rychlý přístup získáte po načtení qr kódu.

společnosti. Město Bílina tedy 
zvolilo tak jako dosud Poplatek 
za obecní systém odpadového 
hospodářství, který je jednodu-
chý na správu, kdy každý platí 
poplatek v paušální výši bez 
ohledu na to, kolik odpadu reál-
ně vyprodukuje, nebo kolik a jak 
velkých nádob využívá.
Zastupitelstvo města Bíliny se 
usneslo vydat Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2021 o míst-
ním poplatku za obecní sys-
tém odpadového hospodářství  
s účinností od 1. ledna 2022, kdy 
poplatek za rok činí 500 korun 
na osobu, stejně jako v přede-
šlých letech, ač náklady na svoz 
a skládkování odpadu stále ros-
tou.
Splatnost též zůstává nezměně-
na. Poplatek je splatný nejpoz-
ději do 30. června příslušného 
kalendářního roku. Dle vyhlášky 
je možné poplatek uhradit též 
ve dvou stejných splátkách, a 
to nejpozději do 30. června a 30. 
listopadu příslušného kalendář-
ního roku.
Důvody osvobození od poplat-
ku stanoví zákon:
a) od poplatku je osvobozena 
osoba, které poplatková povin-
nost vznikla z důvodu přihláše-

Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, 
případně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. 
Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte dle pokynů níže uve-
dených.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více 
poplatníků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém 
symbolu za 1 poplatníka), je třeba nahlásit finančnímu odboru 
Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za které je popla-
tek odváděn a dále číslo bankovního účtu, ze kterého je poplatek 
hrazen, a to buď telefonicky na čísle: 417 810 957 nebo e-mailem 
na adresu: financni@bilina.cz.
Od poplatku na rok 2021 jsou osvobozené děti narozené v roce 
2021.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás žádáme, 
abyste při úhradě preferovali především bezhotovostní platby. 

(red)

ní v obci a která je poplatníkem 
poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci 
v jiné obci a má v této jiné obcí 
bydliště,
b) osoba, která je umístěna do 
dětského domova pro děti do  
3 let věku, školského zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochran-
né výchovy nebo ochranné vý-
chovy nebo školského zařízení 
pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc
d) umístěna v domově pro oso-
by se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo v chrá-
něném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena 
na osobní svobodě s výjimkou 

osoby vykonávající trest domá-
cího vězení.
Od poplatku se dále osvobozují 
na dobu trvání důvodu osvobo-
zení poplatníci, kteří po dobu  
6 měsíců:
a) se zdržují mimo území České 
republiky
b) jsou ubytování mimo území 
města Bílina a jsou zároveň stu-
denty denního studia střední, 
vyšší odborné a vysoké školy 
nebo konzervatoře.

Dále se osvobozují poplatníci za 
celý kalendářní rok, ve kterém 
se narodili.
Poplatník je povinen ohlásit ná-
rok na osvobození do 30 dnů, 
existoval-li důvod osvobození 
v okamžiku vzniku poplatkové 
povinnosti.

Ing. Michaela Vršková

Poplatek za odpad 2022

Poplatek za svoz odpadu pro rok 2022 
činí 500 korun na osobu a rok

Splatnost poplatku je do 30. června 2022 v jedné splátce

Je možné rozdělit poplatek do dvou splátek 
se splatností do 30. června a do 30. listopadu 2022
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skUpiNa ČeZ

ÚřaD prÁce Čr

K ČEZu mohou již přejít i odběratelé jiného dodavatele 
poslední instance, vše mohou zařídit online

Klienti zkrachovalých dodavatelů energií mohou  
využít mimořádnou pomoc od úřadu práce

Společnost ČEZ Prodej vyšla 
vstříc četným požadavkům ze 
strany zákazníků a spustila on-
line systém pro přechod na 
standardní smlouvy na elektřinu 
i plyn pro odběratele, kteří skon-
čili u jiných dodavatelů poslední 
instance. Zájemci si tak během 
několika minut kompletně vyřídí 
novou smlouvu s garantovanou 
fixní cenou na jeden, dva nebo 
tři roky. 
Dosud fungovalo online sjed-
nání smlouvy pro DPI pouze pro 
odběratele, o které se v rám-
ci režimu DPI staral ČEZ, tedy  
v rámci distribučního území ČEZ 
Distribuce. Na adrese http://cez.

V souvislosti s náhlým ukonče-
ním dodávek energií od Bohe-
mia Energy a dalších společ-
ností, ke kterému došlo napříč 
celou Českou republikou, infor-
muje Ministerstvo práce a soci-
álních věcí o možné pomoci ze 
strany Úřadu práce ČR, kterou 
je možné využít v rámci pora-
denské činnosti. Do režimu do-
davatelů poslední instance (DPI) 
se dostalo zhruba 20 procent 
všech domácností. 
V gesci MPSV je možné pro 
podporu občanů, kteří se vli-
vem vysokých záloh a růstu cen 
energii ocitli v nouzi, využít ze-

cz/dpiprevod je nyní možné 
sjednat přechod k ČEZ online,  
i pokud jsou odběratelé u jiného 
dodavatele poslední instance.
Přechod k ČEZ z režimu DPI je 
možné realizovat jak u dodávek 
elektřiny, tak plynu
Zákazníci v režimu DPI u jiných 
dodavatelů, kteří chtějí přejít  
k ČEZ, mohou smlouvu na elek-
třinu či plyn uzavřít kompletně 
online během několika minut, 
bez nutnosti někam chodit nebo 
volat.
Celý přechod z režimu DPI na 
standardní smlouvy trvá v prů-
měru tři týdny.
ČEZ Prodej spustil na základě 

jména následujících nástrojů:
● Mimořádná okamžitá pomoc - 
jedná se o jednorázovou dávku 
ze systému pomoci v hmotné 
nouzi
● Mimořádná okamžitá pomoc 

– vyúčtování DPI - směřuje ze-
jména na domácnosti, které 
přešly do standardního režimu 
(tj. mají již běžnou smlouvu na 
dodávku energií), při konečném 
vyúčtování u DPI jim byly vymě-
řeny nedoplatky a na tyto ne-
doplatky nemají dostatek vlast-
ních prostředků, případně by je 
úhrada dostala do stavu hmot-
né nouze. Mimořádná okamžitá 

obrovského zájmu pro odběra-
tele v režimu DPI možnost onli-
ne sjednání smlouvy na dodáv-
ku plynu.
Stejnou možnost jednoduchého 
online přechodu mají současně 
i odběratelé elektřiny v režimu 
DPI u jiných dodavatelů posled-
ní instance. Tito zájemci tak již 
nemusí kontaktovat zákaznická 
centra nebo volat do call center, 
která jsou i přes výrazné posílení 
kapacit stále výrazně přetížená. 

„Pokud chtějí zákazníci od svého 
dodavatele poslední instance 
pro elektřinu nebo plyn přejít k 
nám, během tří minut si to vyřídí 
doma online, obratem jim přijde 

pomoc je určena zejména pro 
osoby, které zaplatily vysoké 
zálohy a nezbývá jim dostatek 
prostředků na zajištění dalších 
základních potřeb (nájem, zimní 
oblečení, atd.)
● Příspěvek na bydlení - touto 
dávkou stát pravidelně přispívá 
na náklady na bydlení, jestliže 
30 procent příjmů rodiny ne-
stačí k pokrytí nákladů na byd-
lení (vztahuje se k nájemnímu a 
vlastnickému bydlení). 

Přestože oblast energetiky ne-
spadá do gesce MPSV ani ÚP 
ČR, snaží se instituce lidem 

smlouva a mají klid,“ říká Tomáš 
Kadlec, generální ředitel ČEZ 
Prodej. „Je to zdaleka nejjedno-
dušší cesta, jak si nové dodávky 
zajistit. Lidé zadají pouze několik 
základních údajů a vše potvrdí 
ověřovací sms.“
Přechodem od dodavatele po-
slední instance na standardní 
smlouvu s ČEZ bude mít zá-
kazník nastaveny nové zálohy  
s ohledem na sjednaný produkt 
a ty budou stabilní po celou 
dobu až do termínu řádného vy-
účtování.

Roman Gazdík
mluvčí Skupiny ČEZ

zprostředkovat alespoň základ-
ní poradenství ohledně jejich 
situace, kdy čerpáme zejména 
z informací od Energetického 
regulačního úřadu. Přehledně 
zpracované otázky a odpovědi, 
včetně podrobnějších informa-
cí lze nalézt na stránkách www.
eru.cz a www.mpsv.cz/pomoc-

-pri-rustu-cen-energii, přičemž 
naprosto klíčové je v tuto chvíli 
směrovat domácnosti na uza-
vření standardní smlouvy, tedy 
co nejrychlejší ukončení režimu 
DPI. 

(red)

Dlužníci se mohou stále zapojit 
do milostivého léta

Do 28. ledna příštího roku mají dlužníci příležitost využít odpuštění úroků, poplatků či penále u svých dluhů.  
Na dlužníkovi tak bude pouze zaplatit jistinu a 900 korun exekutorovi za uzavření exekuce. 

Milostivé léto tak představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život.
S dluhy i využití možností v rámci milostivého léta poradí odborníci z organizace Člověk v tísni, která v Bílině sídlí v ulici Teplická 918.

Kontakt: 
ALEXANDER OLAH - 777 367 764, alexander.olah@clovekvtisni.cz

PETR MATI - 777 787 372, petr.mati@clovekvtisni.cz

V rámci milostivého léta se mohou lidé zbavit svého dluhu i u ČEZu, více informací na straně 19.
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KULTURA

LiFe is skiLL

kc bÍLiNa

Půjčte si knihu a získejte čip Life is skill

Italský humor 
bílinské publikum 
bavil

Knihy začínají být mladou gene-
rací neprávem opomíjené. Mají 
své kouzlo obzvlášť v době, kdy 
vše pohlcuje neosobní elektro-
nika. Ale proč nespojit oblíbený 
mobil s knihou. V Městské cen-
trální knihovně v Bílině se totiž 
skrývají hned dva čipy Life is 

Typický Ital, který se počestně 
živí jako úředník v bance, si mys-
lí, že žije v harmonickém man-
želství a proto se vůbec nezají-
má o rodinné problémy. O tyto 
iluze ho připraví až fakt, když se 
dozví pravdu o své ženě, dceři 
a koneckonců i krutou pravdu 
o sobě. To vše se stalo díky po-
pletenému soukromému očku. 
Italský humor v podání Simony 
Stašové a Michala Dlouhého 
dostal publikum bílinského di-
vadla při představení Vím, že víš, 
že vím… k slzám smíchu. 

(red)

Otevírací doba 
Městské knihovny 

Bílina

Centrální městská knihovna 
na Mírovém náměstí 

i pobočky 
v ulici Za Chlumem 

a Maxe Švabinského 
budou od 23. prosince 
do 2. ledna uzavřené.

Skill. Do knihovny se nemusí ale 
jen pro knihy, ale také na různá 
zajímavá setkání. Hned v prosin-
ci si děti mohou zkusit vyrobit 
dárkové mýdlo, přijít si poslech-
nout jak hrají a zpívají děti ze Zá-
kladní umělecké školy Gustava 
Waltera nebo se potěšit vánoční 

nadílkou a čtením. K zapojení do 
hry Life is Skill stačí mít mobil-
ní telefon. Hráči hledají nejrůz-
nější místa, kde jsou umístěné 
čipy, které se načítají. Na konci 
hry budou hráči vyhodnoce-
ni, a kdo nasbíral nejvíce bodů, 
obdrží hodnotnou cenu. Do hry 

se registruje na stránkách www.
lifeisskill.cz. Přes sekci Moje hra 
se vyplní přihlašovací formu-
lář. Na stránkách Life is Skill je 
mapa, kde jsou vyznačená jed-
notlivá místa s čipy. 

(hub)

I N F O R M AČN Í  C E N T R U M  B Í L I N A

NOVINKY A TIPY
NA VÁNOČNÍ
DÁRKY
sklenicky k bílinské medovině, dárkové
balíčky, pexeso s Pohádkovým lesem
Bílina a městem Bílina

INFORMACE DO KAPSY
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MĚsTskÁ kNihoVNa bÍLiNa

kNižNÍ Tipy

Děti se před Vánoci 
zastaví u čtení

Knihovnou bude znít hudba

Aby po nás něco zůstalo: zpověď novo-
dobých zámeckých pánů 
Anna Novotná, Kateřina Sýsová 

Co takhle pořídit si zámek? Tato kniha přináší 
pozoruhodný portrét patnácti svérázných osob-
ností – novodobých „zámeckých pánů“, kteří v 
sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné 
povahy, aby si koupili zámek. Přesněji, většinou 
jen jeho ruinu. Uskutečnění svého snu od té 
chvíle věnují veškerý svůj čas, peníze i své fy-

zické síly. Často zámku podřizují i osobní vztahy. To všechno pod 
jediným společným jmenovatelem Aby po nás něco zůstalo.Roz-
hovory a fotografické portréty autorského týmu česko-německé 
fotografky a publicistky Kateřiny Sýsové a spisovatelky, editorky 
a publicistky Anny Novotné vznikaly několik let. Odbornou porad-
kyní jim byla kunsthistorička Monika Švec Sybolová.

Vinařství: závěr rodinné ságy. 
Osudové dny
Marie Lacrosse

Závěr rodinné ságy vinařů z Alsaska a působivý 
obraz měšťanské společnosti na konci 19. sto-
letí.Bývalá služka Irena a její muž, dědic vinař-
ství Franz Gerban, žijí ve šťastném manželství. 
Ovšem Irena cítí, že do manželova světa lepší 
společnosti nepatří. Protože je Franz často na 
cestách, trpí čím dál tím víc samotou a hledá 
pro sebe smysluplnou činnost. Začne se zasa-

zovat o práva dělnic – a přitom se opět setká s bývalým milencem, 
dělnickým vůdcem Josefem. Franz reaguje prudkou žárlivostí  
a jejich vztahu hrozí rozpad. Potom se však Franz dozví tajemství, 
které představuje pro život obou partnerů obrovskou výzvu.

Paw patrol: příběh podle filmu 
Mary Man-Kon

Tlapková patrola míří na napínavou misi do Ad-
venture City! Podaří se odvážným štěňatům 
zachránit jeho obyvatele a zabránit starostovi 
Humdingerovi v jeho podlých plánech? Doká-
že se Chase postavit novým výzvám, překonat 
obavy z velkého města a podat pomocnou 
tlapku kamarádům v nouzi?

Dula 
Michal Viewegh

Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy nesmířil  
s rozvodem. Za maskou protřelého cynika se 
skrývá zklamaný, bolestínský a nejistý muž, 
který manželce Hedvice nikdy neodpustil,  
že od něj odešla, když ji nejvíc potřeboval. 
Vlastní dcery ho moc vídat nechtějí, a tak 
ústřední místo v jeho životě momentálně zaují-

má dula (kterou čtenáři mohou znát jako vypravěčku předchozích 
románů Michala Viewegha Biomanželka a Biomanžel). Ta je sice 
jakousi Mojmírovou asistentkou, bez níž se neobejde, ale kterou 
také neustále shazuje a uráží. Když tedy Mojmírovi náhle zemře 
kamarád Felix, jenž ho měl doprovázet na dovolenou na Maledi-
vy, spisovatel se rozhodne zájezd nerušit – a pozvat na něj právě 
svoji nepostradatelnou názorovou oponentku. Potom už stačí jen 
pár skleniček alkoholu, aby začalo něco, co Mojmír neplánoval ani  
v těch nejdivočejších snech.

Hodně jsem nikde 
Michael Třeštík
https://sxlfcxre.tumblr.com/
Autobiografická próza českého architekta, ve 
které vzpomíná na svá divoká proflámovaná 
léta, na počátky své nakladatelské i redakční 
práce.Autor se ve vzpomínkách nebojí přiznat 
k proflámovaným rokům, bláznivým snům 
nebo životním karambolům. Z autentických 
detailů ze svého soukromí vytvořil poutavý 
obraz totalitního bezčasí, divokých devadesá-
tek i pandemického období. Do světa literatu-

ry vstoupil románem Zdi tvé. Nyní s odstupem času a nadhledem 
líčí, jaké zdi na své cestě zdolal a zdolává dál.

Vánoční prasátko 
J.K. Rowlingová

Vánoční prasátko je laskavý, napínavý dobro-
družný příběh o lásce jednoho kluka ke své 
nejmilejší hračce a o tom, jak daleko je kvůli ní 
ochoten jít. Jde o samostatnou knihu, která ni-
jak nenavazuje na žádný z předchozích titulů  
J.K. Rowlingové, a je určena čtenářům od osmi 
let. Zamiluje se do ní však celá rodina.

Městská knihovna zve na malé 
vánoční zastavení s knihou. Pro 
naše nejmenší čtenáře jsme 
připravili Vánoční čtení pro děti. 
Číst i tvořit budeme zcela vá-
nočně. Stihneme malou výtvar-

V městské knihovně se usku-
teční adventní setkání s živou 
hudbou. Ve spolupráci se ZUŠ 
Gustava Waltera pořádáme 
komorní hudební produkci, je-

nou dílničku. Těšíme se na vás v 
úterý 14. prosince v 16 hodin, po-
tkáme se v oddělení pro děti a 
mládež v centrální knihovně na 
Mírovém náměstí.
Akce je určena pro děti ve věku 
od 5 do 8 let. Akce zdarma. 
Vstup volný.
Aktuální informace ke konání 
akce kvůli pandemickým opat-
řením vlády sledujte na strán-
kách www.knihovnabilina.cz.

Alena Hubáčková

jímž cílem je zpříjemnit čtená-
řům odpolední půjčování knih v 
době adventu. Muzicírovat bu-
deme přímo v prostorách půj-
čovny pro dospělé, v centrální 
knihovně na Mírovém náměstí.
Touto událostí bychom vám 
chtěli poděkovat za celoroč-
ní návštěvnost, vaši laskavost 
a důvěru v instituci jménem 
knihovna.
Adventní muzicírování zahájíme 
v úterý 7. prosince od 16 hodin, 
hudebně navážeme přesně za 
týden, tedy v úterý 14. prosince 
ve stejný čas.     Alena Hubáčková
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Za strašidly do lesa přišly stovky dětí

Foto: KC Bílina

FOTOSTRANA
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Bílinu rozzářila vánoční výzdoba
FOTOSTRANA

Vánoce v Bílině začaly opět netradičně. Kvůli vládním nařízením 
se nemohlo konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Míro-
vém náměstí s doprovodným programem, lidé však mohli sledo-
vat zdravici starostky a místostarostky města online. Vysílána byla 
také pohádka divadla V Pytli. Následně se ve městě rozsvítily hned 
čtyři stromy - na Mírovém náměstí, v Sídlišti Za Chlumem u Tesca,  

na rohu ulic Teplická a Studentská a u JIPu na Pražském Předměstí. 
Ozdobené jsou také hlavní ulice a vánoční atmosféru doplňují i krás-
ně nasvícené domy a zahrady obyvatel.
Aktuální informace k dalšímu vánočnímu programu je nutné sledo-
vat na webových stránkách města www.bilina.cz, na facebookovém 
profilu města a Kulturního centra Bílina.                                             (red)
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VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ aLéskÁ

ZŠ Za chLUMeM

MŠ LeDVice

MŠ ČapkoVa

MŠ ŠVabiNského

Halloweenské strašení v mateřince

Žáci ze základky jsou na jedné lodi

Děti z mateřinky navštívily 
botanickou zahradu

V maskách strašidla soutěžila

Sokol učí předškoláky pohybu

MS Aléská se jednoho říjno-
vého dne nesla v duchu hal-
loweenského strašení. Děti si 
do školky přinesly kostýmy, ve 
kterých si zasoutěžily v různých 
disciplínách. Poté následovala 
promenáda v krásných kostý-

Na začátku školního roku 
2021/2022, došlo v Základní 
škole Za Chlumem k realizaci 
projektu Jsme na jedné lodi, 
který je zaměřen na rizikové 
chování žáků. Denně se po-
týkáme s rizikovým chováním 
mnoha žáků, kteří mají ne-
pevné hranice chování. Jedná 
se převážně o vyrušování při 
vyučování, rizikové chování o 
přestávkách a nezdravou ko-
munikaci ze strany žáků vůči 
spolužákům a pedagogům. Na 
škole již čtvrtým rokem funguje 
školní poradenské pracoviště, 
jehož součástí jsou dva sociální 
pracovníci, metodici prevence, 
výchovný a kariérový poradce a 
vedení školy. Společně v týmu 
hledají možnosti, jak pracovat s 
jednotlivci, jejich rodinami, tak i 
s celým kolektivem.
Jsme na jedné lodi je zaměřen 
především na šesté a osmé 
ročníky základní školy. Tyto tří-
dy byly vybrány po konzultaci 
školního poradenského praco-
viště s pedagogy. V těchto roč-
nících jsme zaznamenali vyšší 
výskyt rizikového chování.
Projekt je realizován prostřed-
nictvím workshopů, které pro-

názvy některých z nich: Sociál-
ní podpora – váha vztahů, Můj 
strach, Pomoz svému okolí a 
pomůžeš i sobě, Skutečný hrdi-
na a další. Workshopy probíhají 
formou přednášky, praktického 
cvičení a diskuze a videopro-
jekce. Žáci se tak mohou aktiv-
ně zapojit a říci svůj názor, svoje 
dosavadní zkušenosti, svěřit se 
s tím, co je trápí. Kolektiv ve tří-
dě se tak může blíže poznat a 
díky tomu zlepšit vztahy a kli-
ma třídy. Přítomný je i třídní uči-
tel, který žáky zná nejlépe.
Již zmíněná odpolední skupina 
je dobrovolnou formou. Žáci 
mohou školu navštívit i v odpo-
ledních hodinách, ve svém vol-
ném čase, kdy se se sociálními 
pracovníky zaměří na již pro-
brané téma. Sociální pracovníci 
se snaží, aby odpoledne bylo 
pro žáky zajímavé, a proto na 
tento čas zvou i zajímavé hos-
ty, kteří mohou žáky obohatit 
svými zkušenostmi. Jedná se 
například o sportovce, policisty, 
novináře, ale i některé osob-
nosti z lokality, kde naši žáci 
vyrůstají.
Jako nejzajímavější osobnost, 
která podle mého názoru žáky 

Program IKAP, který byl spuš-
těn v loňském roce, nám umož-
nil navštívit Botanickou zahra-
du v Teplicích. Děti si prohlédly 
všechny otevřené expozice. 

Poslední týden v říjnu se mate-
řinka v Čapkově ulici proměnila 

Děti z MŠ Šva-
binského, třídy 
Delfínků a Žabi-
ček se společně 
s učitelkami za-
pojily do celo-
ročního projektu 
České obce so-
kolské s názvem 
Se sokolem do 
života. 
Projekt je pod 

záštitou MŠMT a je určen pro 
děti od 3 do 6 let. Cílem je roz-
voj pohybové gramotnosti dětí, 
která patří mezi základní pilíře 
stejně jako rozvoj řeči, myšlení 

Nejvíce se jim líbila akvária plná 
různobarevných ryb a želvy. 
Také se velmi zajímaly o rostliny. 
Děti byly překvapeny rozdílem 
teplot a vlhkosti při přechodu 
mezi expozicemi. Pěkná byla 
i výstava Muertas, která byla 
instalována mezi rostlinami.  
I venku v prostorách zahrady 
bylo co obdivovat. Určitě jsme 
se nenudili a moc se nám líbilo.

Markéta Pikalová

na sídlo duchů a strašidel. Děti 
si s pomocí rodičů a učitelek 
připravily strašidelné kostýmy, 
ve kterých celé dopoledne 
soutěžily a plnily zajímavé úko-
ly. Za odměnu si každé strašidlo 
odneslo na památku diplom  
a malý dárek.   

L. Zlatohlávková

či poznání. Děti se učí vnímat 
pohyb jako přirozenost, samo-
zřejmou součást života.
Aby to děti bavilo, nesmí chybět 
správná motivace. K tomu je tu  
s námi parta zvířátek, v čele se 
sokolíkem Pepíkem. Každé zví-
řátko reprezentuje jednu oblast 
pro rozvoj dětí. Jsou jimi přiro-
zená cvičení, obratnost, doved-
nosti s míčem, rozvíjení poznání 
a netradiční činnosti. Po zvlád-
nutí úkolu k dané činnosti si 
každé dítě za odměnu nalepí 
samolepku do svého sportov-
ního deníčku.     
Iveta Koželuhová 

mech a ochutnávka dobrot. Za 
odměnu na všechny děti čekala 
strašidelná medaile. Závěrem 
se všechny kostýmy roztančily 
a na tvářích dětí se vykouzlil ra-
dostný a spokojený úsměv.

Radana Šebková

bíhají v šestých a osmých roč-
nících. Workshopy probíhají od 
září do prosince a dané třídy 
se zúčastní 4 workshopů. Je-
den workshop trvá 3 vyučo-
vací hodiny a jsou zpracovány 
a vedeny panem Bc. Petrem 
Matim, který je sociálním pra-
covníkem školy. Pan Mati má 
dlouhodobou zkušenost s tvor-
bou workshopů, pracuje s mlá-
deží ze sociálně vyloučeného 
prostředí, ale nejen s nimi. Má 
dlouholeté zkušenosti z ne-
ziskových organizací a žáci jej 
znají a mají k němu důvěru, stej-
ně tak jejich rodiče.
V rámci projektu dále probí-
há jednou za 14 dní odpolední 
skupina, která je zaměřena na 
témata již proběhlých worksho-
pů. Těchto skupin se účastní 
oba sociální pracovníci školy, 
kterými jsou, již zmíněný, Bc. 
Petr Mati a Miroslava Krunto-
vá, DiS. O těchto skupinách 
byli předem informování zá-
konní zástupci žáků na třídních 
schůzkách prostřednictvím vi-
dea, popř. byli někteří zákonní 
zástupci kontaktování osobně.
Témata workshopů jsou růz-
norodá. Pro představu uvádím 

opravdu zaujala, hodnotím Jana 
Bínu, který pracuje v Člověku v 
Tísni v Bílině. Pan Bína pracuje 
v ČvT v klubu s dětmi a také je 
DJ. Pan Bína nejdříve vyprávěl 
o svém životě, jak se k hudbě 
dostal a co všechno pozice DJ 
obnáší. Dále bylo toto konkrétní 
odpoledne zaměřeno na téma 
předešlého workshopu Sociál-
ní podpora – váha vztah“. Pan 
Bína, i oba sociální pracovníci 
žákům vysvětlili, že vztahy ne-
musí být vždy jednoduché, ale 
je důležité o ně pečovat. Vždy 
je důležitá podpora ze strany 
blízkých osob, tak naše podpo-
ra poskytnutá blízkým osobám.
Věříme, že společně strávený 
čas žáky obohatí o nové infor-
mace, nebo jim připomene věci, 
které již někdy slyšeli. A již z 
názvu projektu, “Jsme na jedné 
lodi”, jsme chtěli dát žákům na-
jevo, že na své problémy nemu-
sí být sami a mohou požádat o 
pomoc toho, komu věří.
Projekt je financován z progra-
mu Prevence rizikového chová-
ní v Ústeckém kraji v roce 2021.

Miroslava Kruntová, DiS. 
sociální pracovnice školy
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ZŠ LiDickÁ

ZŠ LiDickÁMŠ Za chLUMeM, MŠ ČapkoVa

ZŠ Lidická dokončila projekt Zkvalitňování jazykového 
vzdělávání v Duhové škole, byl určený pro pedagogy

Žáci absolvovali ozdravný pobyt na čerstvém vzduchu

Žáci z Lidické pomáhali při vánoční 
výzdobě města

Svatý Martin přivezl papírovou
zimu do školek

ZŠ Lidická realizovala v období 
září 2019 až říjen 2021 projekt 
nazvaný Zkvalitňování jazyko-
vého vzdělávání v Duhové ško-
le z programu Erasmus +. Tento 
program se zaměřuje na vzdě-
lávání dospělých. Cílem našeho 
projektu bylo rozvíjet jazyko-
vé dovednosti pedagogů, je-
jich metodologické zkušenosti  
a zavádění metody CLIL do vý-
uky.
Projekt měl být dokončen  
v říjnu 2020, ale kvůli špatné 
epidemiologické situaci v Evro-
pě, kdy byly všechny jazykové 
pobyty a lety zrušeny, byl pro-
jekt prodloužen do října 2021 
a všechny naplánované akti-

Počátkem listopadu se usku-
tečnil ozdravný pobyt žáků naší 
školy v Poustkách v Plzeňském 
kraji. Pobytu se zúčastnilo 99 
žáků 5. - 9.ročníku a byl podpo-
řen z Národního programu ži-
votní prostředí z výzvy 6/2019 
na ozdravné pobyty škol a také 
z dotace města Bíliny.
Pobyty měly probíhat již od 
podzimu roku 2020 až do jara 
2022 a mělo se jich původně 
zúčastnit 270 žáků. Bohužel 
kvůli špatné epidemiologické 
situaci v České republice byly 
v loňském roce výjezdy do škol 
v přírodě přerušeny a do po-
slední chvíle jsme si nebyli jistí, 

tody CLIL. Projekt je nepřímo 
zaměřen i na žáky naší školy, 
protože jazykové pobyty pe-
dagogů jsou jednou z částí cílů 
našeho projektu, těmi dalšími 
je nabídka výuky angličtiny od 
1.tříd, zavádění metody CLIL 
do výuky dalších předmětů na  
1. a 2.stupni ZŠ, využívání rodi-
lého mluvčího ve výuce cizích 
jazyků a zapojování ICT do vý-
uky všech předmětů. Všechny 
tyto dílčí kroky směřují ke zlep-
šování jazykových dovedností 
žáků, které jsou tolik potřebné 
pro jejich budoucí profesní ži-
vot a zlepšení jejich postavení 
na trhu práce. Věříme, že i přes 
výpadky ve výuce způsobené 

systémech se podařilo v plném 
rozsahu naplnit. Žáci v průbě-
hu týdne realizovali 38 hodin 
ekologického programu zamě-
řeného na všechny základní 
ekosystémy a díky prostředí 
Plzeňského kraje je měli všech-
ny v blízkosti a mohli si kromě 
teoretických poznatků ověřovat 
vše pozorováním v praxi.
Další část pobytu proběhne pro 
žáky 1. - 5.ročníku počátkem 
dubna 2022 a věříme, že se dě-
tem v Poustkách bude líbit stej-
ně jako žákům 2. stupně.
Velké poděkování patří všem 
vyjíždějícím pedagogům, kteří 
celý ozdravný pobyt a ekolo-

Čas adventu láká k výzdobě 
domova, ale ani okna nemusí 
přes zimu zůstat bez vánoční 
výzdoby. Vánoční atmosféra 
na vás může dýchnout i přesto, 
že Vánoce mohou být bez sně-
hu. V rámci pracovních činnos-

Martin na bílém koni nepřijel, 
ale to nám zase tak moc ne-
vadilo. Sníh – alespoň ten pa-
pírový či malovaný – se sypal 
ve všech třídách. Legendu o sv. 
Martinovi i zvyky, které s tímto 
datem v kalendáři souvisí, si 

tí a výtvarné výchovy vyrobili 
žáci prvního stupně ozdoby z 
různých materiálů, žáčci v ke-
ramickém kroužku vytvořili zá-
pichy v podobě andílků, rybek, 
vánočních ozdob. Žáci druhého 
stupně spolu s malými kama-
rády z družiny využili přírodní 
materiál a vše naaranžovali do 
překrásných vánočních truhlíků. 
Nakonec jsme přidali sněhový 
závoj.
A tak se všichni moc těšíme, až 
své výtvory zahlédneme na ok-
nech.                

Mgr. Hana Jůdová 

děti připomínaly v hrách, cviče-
ní, písničkách, říkankách a pra-
nostikách. Dramatizací příběhu 
si upevňovaly povědomí o na-
šich tradicích, rozvíjely svoje 
vyjadřovací i prosociální schop-
nosti. V prostorách školy mohly 
rodiny dětí obdivovat výtvarné 
a rukodělné práce – koně, lu-
cerničky, podkovy, sněhové 
vločky. Nechyběly ani pracov-
ní listy, které dětem připravují 
učitelky, aby prověřily a posílily 
úroveň jejich řečových, zrako-
vých, předmatematických či 
grafomotorických dovedností.

L. Zlatohlávková

vity byly několikrát přeloženy. 
Původně se intenzivních jazy-
kových pobytů v Německu, Ir-
sku a na Maltě mělo zúčastnit 
celkem 10 pedagogů. Nakonec, 
díky zejména vlastní organizaci 
mobilit, se podařilo realizovat 
pobyty pro celkem 14 učitelů. 
Ti se kromě intenzivní výuky 
němčiny a angličtiny zaměřo-
vali i na poznávání jiných míst v 
Evropě, jejich kulturní tradice a 
zejména na výměnu zkušenos-
tí s pedagogy z celého světa a 
navazování spolupráce s jinými 
školami.
Výstupem projektu je také vy-
tvoření malého sborníku hodin 
realizovaných s využitím me-

jak vše dopadne, protože jsme 
odjížděli v době, kdy se v Bílině 
objevilo velké ohnisko výskytu 
COVID 19. Naštěstí se to naše-
ho výjezdu dotklo minimálně 
a proběhl bez jakýchkoliv pro-
blémů.
Pobyt na čerstvém vzduchu 
v izolované oblasti Plzeňské-
ho kraje všem udělal dobře a i 
přes zhoršující se listopadové 
počasí si ho všichni užili.
Cílem ozdravného pobytu bylo 
nejen pobývat v ekologicky 
čistém prostředí, ale také reali-
zovat projekt s environmentál-
ní tématikou. Ten náš projekt s 
názvem Duhová škola v eko-

zavíráním škol a přechodem na 
online výuku, se nám našeho 
cíle podaří dosáhnout.
Získali jsme podporu z progra-
mu Erasmus + i pro další náš na-
vazující projekt, který budeme 
nyní do listopadu 2022 realizo-
vat a zúčastní se ho minimálně 
12 pedagogických pracovníků.
Děkuji touto cestou všem zú-
častněným učitelům za jejich 
ochotu se neustále sebevzdě-
lávat a získané poznatky přená-
šet na naše žáky.

Marie Sechovcová

gický výukový program rea-
lizovali. Díky jejich ochotě se 
sebevzdělávat a účastnit se 
vícedenních vzdělávacích kur-
zů pro vedení environmentál-
ních výjezdů, jsme si mohli celý 
výjezd zajišťovat sami a nebyli 
jsme závislí na externích lekto-
rech. Děkuji také všem rodičům 
a žákům za spolupráci, protože 
bez jejich podpory a zájmu by 
se výjezd neuskutečnil. Velké 
poděkování pak patří Státní-
mu fondu životního prostředí a 
městu Bílina za spolufinanco-
vání ozdravného pobytu našich 
žáků.

Marie Sechovcová
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přÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM okoLÍ, ZNoVUožÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ

Krásný adventní čas, milovníci 
toulání přírodou. Dnes vás ne-
pozvu na dlouhou procházku, 
Vyjdeme si jen tak kolem Míro-
vého náměstí a zkusíme zachy-
tit trošku sváteční atmosféry.  
Do očí nám ihned padne na-
zdobený vánoční smrk. Ozářený 
stovkami žároviček, třpytivými 
ozdobami, majestátně se tyčí 
uprostřed náměstí.
Ale pozornému člověku neu-
jde, že ten majestátní strom má 
vlastně ze svojí původní krásy 
už jen povrchový obal, usychá  
a možná by se dalších Vánoc ne-
dočkal.

Takže ještě hrdě naposledy na-
pnul svoje větve, naposledy na-
čechral zbytky jehličí a nám li-
dem naposledy dělá radost.
Kolik ještě v naší zemi zbývá 
jehličnanů? Teď mě momentál-
ně zajímá smrk, ať původní čes-
ký smrk ztepilý nebo dovezený  
a prakticky invazivní smrk pichla-
vý nebo-li stříbrný. Kdo jde do 
lesa na houby, vidí jen holé plá-
ně, všechny smrky vykácené, 
připravené u silnic k odvozu jako 
holé pořezané kmeny. Sucha  
a kůrovec je silně poničily, a co 
neudělala příroda, do toho se 
vložil s těžkou technikou člověk. 
Zbytky jehličnatých lesů hlava 
nehlava vykácel, nebral ohledy 
ani na zdravé smrky. Prostě hlu-
boké jehličnaté lesy už jsou jen 
vzpomínkou. Nejprve vymizel 
smrk, teď už mizí modříny, boro-
vice a zcela zdravé buky a břízy. 
Také to pozorujete?
Proto jsem vás pozvala na ná-
městí k vánočnímu stromu, pro-
tože při dnešním drancování lesů 
se může stát, že toto bude po-
slední živý smrk v Bílině, který tu 
bude stát. Je to smutné povídání, 
že? Bohužel. Smrky, naše nej-

rozšířenější jehličnany, bleskově 
mizí.
Co nám bude vonět v bytech  
o Vánocích? Přece jedle kanad-
ská, vypěstovaná na plantážích, 
ta nám nahradí náš klasický 
voňavý smrček. Nebo umělý 
stromeček. Teď mi můžete vy-
činit, ale je to dobrá varianta, jak 
zachránit spoustu stromečků  
a ušetřit v dalších letech před 
vánočními svátky nemalé peníze 
za předražené uměle pěstované 
jedličky.
Zkuste sebrat pár smrkových 
šišek, na umírajících jehlična-
nech je jich velké množství. Ze 
šišek vyklepete semínka, kdo má 
zahradu, vyseje je na zahradě, 
kdo chce, může třeba v květináči 
na okně vypěstovat semenáčky 
a když stromečky dorostou do 
30 centimetrů, domluvte se s 
mysliveckými svazy a sazenice 
nabídněte, popřípadě si je na do-
mluveném místě sami vysaďte, 
přispějete k obnově české pří-
rody.
Ale dost smutného rozjímání. 
Zima je tady, až půjdete do pří-
rody, dejte do kapsy pár oříšků 
pro veverky, pytlíček slunečni-

cových semínek sýkorkám, kdo 
má připravené krmítko, nasypej-
te zobání ptáčkům a když půjde-
te dále od města do nějakých 
mlázin a zbytků lesa, položte na 
zem pár jablíček a mrkviček sr-
nečkám a zajíčkům. Budou vám 
vděční.
Dovolte mi popřát vám všem 
klidné a veselé Vánoce a do toho 
nadcházejícího roku hlavně pev-
né zdraví, štěstí a ať už se nám 
vrátí staré dobré časy bez covidu 
a všelijakých omezení.

Jitka Brejníková
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reaLiTNÍ poraDeNsTVÍ

skUpiNa ČeZ

ČEZ se také zapojuje do milostivého léta
Energetická společnost ČEZ 
se připojuje k celorepubliko-
vé akci milostivé léto, která 
umožňuje dlužníkům zbavit se 
exekucí, pokud je mají u ve-
řejnoprávních institucí a spo-
lečností s většinovým podílem 
státu. Pro občany s dluhy za 
energie ČEZ spouští speciální 
webovou stránku www.cez.cz/
cs/milostive-leto, kde zájemci 
najdou přesný návod, jak po-
stupovat. Jednorázovou šanci 
mohou využít desítky tisíc dluž-
níků v exekucí, a to do 28. ledna 
2022.
Milostivé léto je akce vyhláše-
ná zákonem, která umožňu-
je dlužníkům zbavit se úroků  
a nákladů exekuce u dluhů 
vůči veřejnoprávním institucím 

při vymáhání dlužných částek 
zastupují, k maximální vstříc-
nosti ke všem, kdo budou chtít 
svoji situaci vyřešit,“ říká gene-
rální ředitel ČEZ Prodej Tomáš 
Kadlec. 

Jak postupovat při zbavení  
se dluhu za energie v exekuci:
● 
●• Kontaktujte exekutora pro vy-
číslení jistiny
●• Zaplaťte nesplacenou jistinu  
a poplatek exekutorovi
●●• Požádejte o potvrzení zasta-
vení exekuce
●●• Jistinu a poplatek exekutoro-
vi je potřeba uhradit v období  
28. října 2021 do 28. ledna 2022

ČEZ dlouhodobě usiluje o sni-

a společnostem s většinovým 
podílem státu. Vedle exeku-
cí například za neuhrazené 
nájemné, zdravotní pojištění, 
nebo pokuty za jízdu „na čer-
no“, mohou této příležitosti vy-
užít i dlužníci za energie u ČEZ, 
které vymáhá exekutor. Prin-
cip Milostivého léta spočívá  
v úhradě původní dlužné část-
ky (jistiny) a poplatku exeku-
torovi 908 Kč, všechny ostatní 
úroky a náklady exekuce, které 
k dluhu časem přibyly, ČEZ od-
pustí. „Podle našich statistik se 
akce Milostivé léto může vzta-
hovat až na 70 tisíc aktivních 
exekucí. Apelujeme na dlužní-
ky, aby této akce využili. Písem-
ně jsme také vyzvali advokátní 
kanceláře a exekutory, kteří nás 

žování počtu případů směřu-
jících do exekuce. Základem 
je vyjednávání se zákazníky a 
snaha o nalezení vhodného ře-
šení. Zákazníci se opakovaně 
mohou obracet na reklamační 
oddělení ČEZ, popřípadě na 
Ombudsmana ČEZ. Ten jako 
nezávislá instance při posu-
zování jednotlivých případů 
přihlíží také například ke spe-
ciální tíživé situaci zákazníka a 
zohledňuje sociální hledisko. 
ČEZ Prodej primárně soudně 
vymáhá a do exekucí přihla-
šuje pouze pohledávky s vyšší 
hodnotou jistiny. Nízké pohle-
dávky ČEZ Prodej již mnoho 
let z důvodu nadměrné zátěže 
dlužníků soudně ani exekučně 
nevymáhá.

Realitní kancelář RE/MAX Synergy z Bíliny, která čtenářům Bílinského zpravodaje přináší po celý rok realitní poradenství, moc děkuje 
za přízeň.

I v příštím roce se budeme snažit vás každý měsíc informovat o novinkách a trendech v realitách a financích. Také se můžete těšit  
na nové možnosti a inovace, ale také na co si dát pozor. Zkrátka se budeme opět snažit přinášet vám jen ty nejlepší informace. 
V roce 2021 jsme vás informovali například o rozdílech ve vlastnictví družstevního bytu anebo bytu v osobním vlastnictví, dále také 
o úrokových sazbách nebo růstu cen nemovitostí. Další témata byla na téma převodů členských práv, co je spoluvlastnický podíl,  
na co si při převodu nemovitosti dát pozor, jak nenaletět špatným realitním nebo finančním makléřům nebo podle čeho vybírat správ-
nou nemovitost. 
Na webu https://www.bilina.cz/cs/bilinsky-zpravodaj/ naleznete archiv všech článků. 
Celý tým realitní kanceláře RE/MAX Synergy vám velice děkuje a přejeme klidné a bohaté Vánoce a do roku 2022 zdraví a lásku. 

Milan Vršecký

Hanka Kuncová

Michla Novák

Ivan Koblása

Milan Vršecký

Jana Nováková & 
Julius Pokoš

Pavel Šmíd

Jana Parkmanová

Tomáš Novák

Markéta Zelinková

Věra Diessnerová Veronika Comella
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Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí Územní studie vy-
hotovené Ing. arch. Veronikou
Šindlerovou, Ph. D.:
• U zahrádek, pro vznik nových 
stavebních pozemků v lokalitě 
v ul. B. Němcové,
• Jenišovská – Mládežnická, na 
rozdělení pozemků v lokalitě 
Pražské Předměstí I pod okály
a pro vznik nových stavebních 
pozemků,
• Bílina–Újezd, pro vznik no-
vého stavebního pozemku  
a umístění rodinného domu,
• Na Větráku, pro umístění ro-
dinných domů s tím, že k roz-
dělení pozemků dle návrhu
nebude přistoupeno a poze-

mek byl vypůjčen spolku SK 
Větrták, z. s., na dobu určitou
1 roku s možností prodloužení 
po vyhodnocení plnění stano-
vených podmínek.

Zastupitelstvo města ani 
po dlouhé diskuzi nezaujalo 
stanovisko k deklaraci zájmu 
města Bíliny o vykoupení by-
tového domu v objektu v ul.  
M. Švabinského 665 a 666,
tzv. „U Zajíčka“, s maximál-
ní nabídkovou kupní cenou 
9.764.500 Kč.

Zastupitelstvo města nezau-
jalo stanovisko k návrhu roz-
počtu města Bíliny na rok 2022, 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-
hu malého rozsahu na:
●• stavební práce s názvem „Do-
plnění a oprava lavic na letním 
kině Kyselka“,
●• stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce přečerpáva-
cí stanice a části kanalizace  
v areálu Hornické nemocnice  
s poliklinikou, Bílina“

Rada města rozhodla nejvý-
hodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu na:
služby k akci „Dodávka a im-
plementace dvou elektronic-
kých úředních desek“, která je 
součástí projektu spolufinan-
covaného z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, je na-
bídka společnosti emam,  

s. r. o. Druhou v pořadí je na-
bídka společnosti DigiDay 
Czech, s. r. o.
● ●• na služby k akci s názvem 
„Rozvoj Městského kamero-
vého a dohledového systému 
města Bílina“, je nabídka spo-
lečnosti Mark2 Corporation 
Czech, a. s.
●• na stavební práce k akci  
s názvem „Rozšíření parkoviště 
v místě křížení ulic Jiráskova 
a Jižní, Bílina“ je nabídka spo-
lečnosti EKOSTAVBY Louny,  
s. r. o. Druhou v pořadí je na-
bídka společnosti SWIETEL-
SKY stavební, s. r. o.

Rada města bere na vědomí 
informaci vedoucí finančního 
odboru o hospodaření za ob-
dobí leden - září 2021, kdy pří-
jmy byly splněny na 81 % a vý-

kdy celkové příjmy byly navr-
ženy ve výši 403.524.000 Kč  
a celkové výdaje byly navrženy
ve výši 449.369.000 Kč. Návrh 
rozpočtu bude přeložen na 
dalším jednání zastupitelstva
města.

Zastupitelstvo města vza-
lo na vědomí plnění usnese-
ní zastupitelstva města č. 117  
z 05.05.2021, kterým bylo radě 
města uloženo zajistit realizaci 
opatření k eliminaci hluku
ze sportovního hřiště v ulici 
Čapkova.
Realizovaná opatření:
• úprava provozního řádu veřej-
ného prostranství zejména pak 

provozní doba, specifikace
cílové skupiny hřiště a omezení 
hudby,
• zajištění trvalého dohledu  
u hřiště ze strany Městské poli-
cie v odpoledním čase vč.
víkendu,
• realizace oplocení s jednou 
uzamykatelnou vstupní brá-
nou,
• vysypání dutých částí pískem 
a doplněné trubky osazeny 
krytkami,
• realizace nového odhlučně-
ného povrchu sportoviště.

daje činily 56 %. Zůstatek mezi 
příjmy a výdaji činí přebytek  
ve výši 65.707.000 Kč.

Rada města schválila harmo-
nogram zasedání Rady města 
Bíliny na rok 2022, dle návr-
hu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, v násle-
dujících termínech: 18. ledna,  
22. února, 22. března, 12. 
dubna, 3. května, 24. května,  
21. června, 26. července,  
23. srpna, 20. září.

Rada města schválila termí-
ny svatebních obřadů na rok 
2022, včetně místa a času ko-
nání svatebních obřadů:
● ●• v obřadní síni městského 
úřadu: 15. ledna, 12. února,  
12. března, 9. dubna, 23. dubna, 
14. května, 28. května, 11. červ-

na, 25. června, 9. července,  
23. července, 13. srpna,  
27. srpna, 10. září, 24. září, 8. října,  
22. října, 12. listopadu, 26. listo-
padu, 10. prosince.
●• v kanceláři matriky, a to kaž-
dý první pátek kalendářního 
měsíce v době od 10:00 do 
12:00 hodin: 7. ledna, 4. února, 
4. března, 1. dubna, 6. května,  
3. června, 1. července, 5. srp-
na, 2. září, 7. října, 4. listopadu,  
2. prosince.

Rada města vzala na vědo-
mí informaci starostky města  
o podání žádosti o finanční dar 
od společnosti ČEZ, a. s., na 
rozsvícení vánočního stromu, 
které se uskuteční 27. 11. 2021 
na Mírovém náměstí v Bílině.

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina, které se konalo 3. listopadu 2021

Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny, které se konalo 9. listopadu 2021

Podrobnosti jsou k dispozici na www.bilina.cz.

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLINA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH:

čtvrtek 23. prosince 7 až 14 hodin
pondělí 27. prosince 8 až 17 hodin
úterý 28. prosince  8 až 13 hodin
středa 29. prosince 8 až 17 hodin
čtvrtek 30. prosince 8 až 10 hodin
pátek 31. prosince  ZAVŘENO
pondělí 3. ledna  7 až 18 hodin



Mgr. Andrea Pavlíčková 
působila na Základní škole Za Chlumem jako učitelka českého jazyka a vý-
tvarné výchovy od roku 2002, poslední tři roky také ve funkci zástupkyně 
pro druhý stupeň.  
K žákům i ke svým kolegům přistupovala s láskou a respektem. Svým 
humorem a především jedinečným životním nadhledem dokázala kolem 
sebe vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Uměla naslouchat, poradit, 
podpořit a nebála se jít do problémů. Pro mnohé z nás se tak stala pedago-
gickým i životním vzorem. 
Pro své žáky byla učitelkou, která je nejen učila, ale především se jim snaži-

la ukázat cestu, jak poznat a vážit si sebe sama a vzájemně se respektovat. Na naší škole také vy-
chovala velkou řadu úspěšných dětských recitátorů, kteří se neztratili ani v celorepublikových 
recitačních soutěžích. Nesmazatelnou stopou se stala i její činnost výtvarná, dokázala své žáky 
nadchnout, učila je být kreativní, originální. V posledních letech se podílela na spoluautorství 
řady učebnic českého jazyka, podle nichž se učí děti v celé republice.   
Paní Andrea Pavlíčková byla laskavým a citlivým člověkem, pyšnou a hrdou mámou dvou 
dětí, starostlivou dcerou a také skvělou kamarádkou a kolegyní. Její nečekaný odchod je pro 
nás všechny velmi bolestnou a nenahraditelnou ztrátou. Navždy zůstane v našich vzpomín-
kách, myšlenkách a srdcích.                                                                                       Mgr. Barbora Schneiderová
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Dne 22. prosince 2021 uplyne 6 let, co nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a děda

Zdeněk Čihák
S láskou vzpomínají manželka, dcera Anuška, vnuk Martin a ostatní 
příbuzní.

Dne 16. prosince oslaví své životní jubileum 85 let paní 

Stanislava Kalivodová
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přejí dcery Eva, 
Jana a Mirka s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Naší nejmilejší mamince

Aničce Králíkové
přejeme vše nej k 80. narozeninám.
Dcery Lenka, Jana a Blanka. 

Významné životní jubileum slaví pán a paní

Anna Mojžíšová a Václav Mojžíš
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let přeje celá rodina. Děkujeme za vše.

Dne 19. prosince 2021 uplyne již 7 let, co nás navždy opustil manžel, tatínek, 
děda a praděda

Reiner Hutter
S láskou stále vzpomíná manželka Soňa s rodinou.

Dne 29. listopadu 2021 vzpomeneme čtvrtého výročí úmrtí, kdy nás navždy 
opustil tatínek, dědeček a pradědeček

Ladislav Košťál 
Stále vzpomínají děti Alena a Ruda s rodinami.

Přestalo srdíčko, přestala ústa se smát, budeme kamaráde drahý 
stále na Tebe vzpomínat  
Dne 7. ledna 2022 uplynuly 2 roky, co nás opustil náš dobrý kamarád 

Pepíček Edelmann
z Bíliny. S velkou láskou vzpomínají Jaruš a Míra Haasovi.

Divadlo bylo plné nejen lidí, ale hlavně smíchu. Právě se dívali na 
divadelní představení Vím, že víš, že vím, Agentury Harlekýn. Byl to 
přímo koncert hlavních protagonistů. Simona Stašová byla neuvěři-
telná. Děkuji za krásný zážitek. Těším se na další představení.

Eliška Růžičková 

RŮZNÉ
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na ploše 8000 m² na kraji města Bíliny
pouze 300 m od hlavní silnice
mimo obytnou oblast
vedle areálu stavebnin INVEST-STAR s.r.o.
automatická posuvná brána ovládaná přes
mobilní aplikaci 
kamerový systém

600 Kč/měsíc

1000 Kč/měsíc
 
 1500 Kč/měsíc

 

2,5 Kč/pal/den

Kontakt: Bureš Libor - 607 944 382

skládání
hydraulickou

rukou
ZDARMA

Doprava
po Bílině
150 Kč

Při nákupu nad
2500 Kč
doprava
ZDARMA

nový  E-Shop

602 748 138602 748 138ESHOP@INVEST-STAR.CZESHOP@INVEST-STAR.CZ 417 579 411417 579 411

 
eshop.invest-star.cz v Bílině za restaurací U Vraha

stavebniny v Bílině
kamenná prodejna

Parkovací plocha k pronájmu

500 Kč/měsíc
 
 

INZERCE



12 /  XXXI /  10.  p rosinc e  2021 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 23
SPORT 

Fk bÍLiNa

bMX bÍLiNa

Koncem října a v první polovině 
listopadu odehráli bílinští fot-
balisté tři ukání. S Ervěnicemi a 
s Neštěmicemi se jim dařilo, s 
fotbalisty z Libouchce se karta 
obrátila.  
Utkání Bíliny v Ervěnicích při-
neslo bojovný fotbal, ve kterém 
měli hosté zřetelnou převahu v 
prvním poločase, kdy se neustá-
le tlačili k šestnátce domácích a 
vytvářeli si šance z postupných 
útoků i z rychlých brejků dvojice 
Tůma, Junek. Na gól si však mu-
seli počkat až do 30. minuty, kdy 
po pěkné spolupráci s Tůmou 
dával Junek do prázdné branky. 
Přes velkou snahu a šance však 
uklidňující druhý gól do polo-
času nepadl, a tak zápas zůstal 
otevřený, také proto, že domá-
cí vstoupili do druhé půle lépe 
a hru vyrovnali. Jistotu přinesl 
Bílině až druhý gól v 74. minu-
tě. Tirb poslal přesný centr na 
levou stranu, tam si míč pěkně 
zpracoval Tůma a z deseti metrů 
nedal brankáři domácích šanci. 

V říjnu uspořádal bílinský oddíl 
Velkou cenu města Bíliny a pře-
bor Ústeckého kraje. Na skvěle 
připravené trati, o kterou se sta-
rají rodiče dětí jezdících za BMX 
Bílina, se sešlo 123 jezdců nejen 
z Ústeckého kraje, ale i z Prahy 
či Benátek n. Jizerou. V katego-
rii B9/10 si titul mistra kraje vy-
bojoval domácí Tomáš Lohse a 
v kategorii cruiser+MTB Michal 
Minařík. V kategorii B11/12 získal 
titul mistra kraje bílinský Vojtěch 
Bečka, který tak zakončil velmi 
úspěšnou sezónu, kdy se mu po-
vedlo vyhrát Český pohár i titul 
mistra ČR.
V Praze – Bohnicích se také 
uskutečnil poslední dvojzávod 
Českého poháru BMX. V celko-
vém hodnocení nejvyšší soutěže 
BMX, která se skládala z deseti 
závodů, si Bílina přivezla tři umís-
tění v top 5.

Výsledky závodu BMX Bílina:

Kategorie příchozí 1: 
3. místo Štěpán Očko, 5. místo 
Patrik Goltsch, 8. místo Jan Tauer, 

V posledních minutách si Bílina 
pohlídala dvoubrankové vedení 
a veze domů důležité body. Spo-
lehlivě zachytal Kovačka, v obra-
ně vládl hlavně Zavadil. Výborně 
zahrál ve středu pole Pavlíček, 
který nejen kvalitně bránil, ale 
byl i velmi dobrý v podpoře 
útočné fáze.
V prozatím nejlepším utkání se-
zóny Bílina porazila přední tým 
tabulky Neštěmice. Vítězství se 
zrodilo po obětavém a bojov-
ném výkonu celého týmu. První 
dvě branky Bíliny byly pro ně-
koho šťastné, ale tady platí jas-
ně, že štěstí přeje připraveným. 
Krásné zákroky předvedl Kovač-
ka, obrana spolehlivě odvracela 
nebezpečné kombinace velmi 
dobrého soupeře, v záloze celý 
zápas neúnavně dřeli Pavlíček, 
Podaný i rychlý Tirb. Vzorová 
byla práce útočníků Katreniče a 
Tůmy, kteří soustavně napadali 
obránce hostů a získali spoustu 
míčů tvrdostí a běhavostí. Sou-
peř se celý zápas snažil o nátla-

kový fotbal s dobrou kombinací, 
ale tentokrát narazil na bojovnost 
a enormní snahu domácích, kteří 
zaslouženě vyhráli tento pro di-
váky velmi atraktivní duel.
V 6. minutě tvrdě vystřelil Tůma 
z trestného kopu, brankář pouze 
vyrazil a Šoufek byl na správném 
místě – 1:0. Hosté vyrovnali v 26. 
minutě, když Jirkovský přehodil 
vyběhnuvšího Kovačku – 1:1. Ve 
40. minutě překvapivě vystřelil 
Katrenič z pravého křídla, brankář 
znovu jen vyrazil a Podaný napo-
dobil dorážku Šoufka – 2:1. V 52. 
minutě bezpečně skóroval Tůma 
z penalty za ruku hostů - 3:1. 90. 
minuta - do otevřené obrany 
pronikl Tůma a nezištně přihrál 
Schüssmannovi do prázdné – 4:1. 
V závěrečné minutě prodloužení 
ještě hosté snížili z přísné penalty 
na konečných 4:2.
Na těžkém, promáčeném terénu 
sehrála Bílina v Libouchci nepříliš 
povedené utkání. Bojovní domá-
cí si dokázali v prvním poločase 
vytvořit mírnou převahu hlavně 

proto, že Bílina nedokázala udr-
žet míče na svých kopačkách, 
volila časté nákopy, které větši-
nou propadaly k domácím. Bílině 
vpředu citelně chyběl nemocný 
Katrenič, který hrál v posledních 
utkáních v dobré formě a osamo-
cený Tůma se k šancím nedostal. 
Domácím se podařilo skórovat v 
závěru poločasu po velmi pěk-
ném sólu Láchy. První část dru-
hého poločasu byla ve znamení 
zlepšeného výkonu Bíliny a tlaku, 
který však vyrovnání nepřinesl. 
Největší šanci měl Podaný, jehož 
střelu z úhlu vyrazil brankář do 
tyče. Po vystřídání se do obrany 
stáhl Pavlíček a Bílina definitivně 
ztratila střed pole. Vyrovnat se 
už nepodařilo. V 90. minutě byl 
vyloučen Podaný za napadení 
soupeře v přerušené hře a bude 
Bílině chybět v posledním pod-
zimním utkání doma s vedoucím 
Proboštovem.

Bohumír Mráz

12. místo Filip Molnár
Kategorie příchozí 2: 
2. místo Barbora Bečková, 3. 
místo Filip Blažek, 5. místo Anna 
Lohse, 7. místo Jakub Očko
Kategorie B7/8: 
7. místo Michael Feistner, 16. mís-
to Emilie Dvořáková, 18. místo Te-
odor Sigmund
Kategorie B9/10: 
1. místo Tomáš Lohse, 4. místo 
Adam Dvořák, 6. místo Roman 
Král
Kategorie B11/12: 
1. místo Vojtěch Bečka
Kategorie B13/14: 
3. místo Matyáš Pavlík
Kategorie Cruiser + MTB: 
2. místo Michal Minařík, 11. místo 
Zdeněk Pavlík

Výsledky ČP 2021:
Kategorie B7: 5. místo Michael 
Feistner
Kategorie B9: 5. místo Tomáš 
Lohse
Kategorie B12: 1. místo Vojtěch 
Bečka

Fotbalisté dvakrát vyhráli, jednou se nedařilo

V Bílině se konala velká cena BMX

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz



VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Do 2. ledna 2022
VÁCLAV HAVEL 
Výstava o životě prezidenta a ikony 
20. století. Výstava se koná ve spolu-
práci s Knihovnou Václava Havla.
MĚSTSKÉ DIVADLO
pondělí 20. prosince, 9 a 10.30 hodin
VÁNOČNÍ ČAS (JŮ A HELE)
Školní představení.
Loutková revue ve spoluprá-
ci s Českou Televizí.
úterý 21. prosince, 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE
Půlnoční a další oblíbené písně Václava 
Neckáře zazní na jeho Vánočním kon-
certě v Městském divadle v Bílině.
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
středa 15. prosince, 18 hodin
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK – 
TANEČNÍ DOROST 2021
Slavnostní ukončení tanečního kurzu 
dorostu 2021 pod vedením mistrů Du-
fkových. Zahraje kapela Duo Mane.
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
neděle 12. prosince, 16 hodin
ADVENTNÍ KONCERT – ZUŠ BÍLINA
Vystoupení dětí z bílinské zá-
kladní umělecké školy.
neděle 19.. prosince 2021 od 16:00 hod
ADVENTNÍ KONCERT – LEONA GYÖNGYÖSI
Vystoupení české gospelové zpěvačky.

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 10. prosince, 17 hodin
KAREL
Celovečerní dokumentární film Ka-
rel přináší ojedinělý pohled do sou-
kromí a do duše Karla Gotta. 
pátek 10. prosince, 20 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, 
co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny 
s nadhledem a okořeněné trefnou situační 
komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná 
dávka nefalšované romantiky a sentimentu
sobota 11. prosince, 17 hodin
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
sobota 11. prosince, 20 hodin
RESIDENT EVIL: RACCON CITY

neděle 12. listopadu, 15 hodin
neděle 19. prosince, 15 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
čtvrtek 16. prosinec, 18 hodin
pátek 17. prosince, 20 hodin
sobota 18. prosince, 17 hodin
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odha-
lena totožnost Spider-Mana a náš dobrý 
soused již nedokáže oddělit svůj běžný 
život od riskantního života superhrdiny. 
pátek 17. prosince, 17 hodin
sobota 18. prosince, 20 hodin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie o tom, že i ti, které dobře zná-
me, pro nás mohou být naprostými cizinci. 
Stačí, když se během jednoho večera jen 
tak pro zábavu rozhodnou sdílet všech-
ny zprávy a hovory ze svých mobilů.
čtvrtek 23. prosince, 18 hodin
sobota 25. prosince, 20 hodin
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a 
geniálních zločinců připravuje rozpoutat 
válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž 
musí vyhrát závod s časem a zastavit je. 
sobota 25. prosince, 17 hodin
čtvrtek 30. prosince, 18 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Příběh dlouho očekávaného snímku za-
číná tím, že Marek požádá o ruku Hanu. 
Následující děj se točí kolem jejich svat-

by u moře v malebném Chorvatsku.
neděle 26. listopadu, 15 hodin
ZPÍVEJ 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. 
To je svět Bustera Moona, odvážné-
ho koaláka, který se odhodlal uspo-
řádat největší talentovou show. 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
úterý 14. prosince, 16 hodin
VÁNOČNÍ ČTENÍ PRO DĚTI
Zábavné čtení a výtvarná dílna.
GALERIE POD VĚŽÍ
Do 23. prosince
TEPLICKO OČIMA STUDENTŮ
Výstava fotografií.
ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 8. ledna, 9 hodin
ČEPICE A NÁKRČNÍK Z ÚPLETU
Šicí dílna v ulici Čapkova 859
sobota 15. ledna, 9 hodin
KOSMETICKÁ TAŠTIČKA
Šicí dílna v ulici Čapkova 859
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Termíny pro konec letošní-
ho roku a pro rok 2022:
29. prosince 2021, 15 - 16 hodin
26. ledna 2022, 15 - 16 hodin
23. února 2022, 15 - 16 hodin
30. března 2022, 15 - 16 hodin
27. dubna 2022, 15 - 16 hodin
25. května 2022, 15 - 16 hodin
29. června 2022, 15 - 16 hodin
Břežánská 50/4, kancelář č. 104 v přízemí.

Pozor!
Sledujte webové stránky města www.bilina.
cz a facebookové profily Město Bílina, 
oficiální stránka a Kulturní centrum Bílina 
kvůli možným změnám v programu akcí.

kULTUrNÍ serVis


