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Žáci školy pomohli malému
Míšovi
Základní škola Aléská se jako 
každý rok zapojila do sbírky pro 
malého Míšu, jenž potřebuje 
finanční prostředky, které mu 
pomohou s velmi náročnou léč-
bou.

Sovičky si umývaly ruce
 kouzelným mýdlem
Protože epidemiologická situace 
je stále velmi špatná, děti ze třídy 
Soviček už ví, že hygiena rukou je 
velmi důležitá.

Informace podává žákům 
digitální panel
Základní škola Lidická pořídila 
nový digitální školní panel Ámos 
Vision, který umožňuje předávání 
informací ve škole novou, ino-
vativní formou.

Psiště v Žižkově údolí funguje už 
rok
Již rok se v Žižkově údolí na 
Psišti potkávají milovníci psů  
a profesionální psovodi. Za rok 
působení se povedlo mnoho 
plánů a projektů uskutečnit.

Díky zaměstnancům sklárny 
uslyší poprvé Elizabethka své 
rodiče
Malá Elizabethka, která loni v říjnu 
oslavila první narozeniny, neměla 
při narození úplně štěstí. Po mno-
ha vyšetřeních totiž u ní lékaři 
diagnostikovali oboustrannou hlu-
chotu.

Domeček už připravuje letní 
tábory pro děti
Již nyní pro vás pečlivě 
připravujeme příměstské a výjez-
dové tábory. Celkem máme 
devět příměstských táborů a tři 
výjezdové.

Mladí hokejisté pořádají v lednu 
nábor členů
V prvním měsíci nového roku 
se bude opět konat náborová 
akce zaměřená zejména na nové 
hokejisty a hokejistky, nejlépe ve 
věku od 4 do 8 let.
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Vážení občané,

rok se s rokem sešel 
a my jsme přivítali rok 
2022. Nastal čas hod-
nocení, bilancování  
a vzpomínání na rok 
minulý a čas pro 
předsevzetí a očeká-
vání na rok současný.
Poslední měsíce roku 
2021 nám po letním 
rozvolnění a zlepše-

ní epidemiologické situace znovu přinesly 
zhoršení. Neznám nikoho, komu by to dělalo 
radost. Asi si všichni klademe otázku, kdy už 
to konečně skončí a budeme se moci plně 
vrátit k normálnímu životu. To však nikdo neví 
a nedokáže říct. Před sto lety zažívali naši 
předkové pandemii světového rozsahu, špa-
nělskou chřipku. Trvala tři roky a zemřelo na 
ni asi 50 milionů lidí. My za sebou máme roky 
dva a obětí je zatím přibližně desetina. Rozdíl 
je to obrovský a je vidět, že medicínská věda 
za sto let pokročila významně kupředu a díky 
všem vědcům za to, že obětí není více.
Rok 2022 bude takový, jaký si ho uděláme. 
I přes všechny nesnáze, které nás čekají, jako 
je všudypřítomné zdražování, měnící se glo-
bální i česká ekonomika, nebo komunální vol-
by, věřím, že si ho navzájem nezkazíme a rok 
2022 bude rokem šťastným. Ať už si přejete 
cokoli, ať už vaše předsevzetí jsou osobní, 
pracovní nebo aktivistická, ať už se rozhod-
nete přidat na tu, nebo onu stranu, nezapo-
meňte, že všichni jedeme v jednom vlaku.  
Má sice hodně vagonů, ale lokomotivu jen 
jednu.

Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města
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Rozpočet města je schválený
Na prosincovém jednání schválili 
zastupitelé rozpočet na rok 2022. 
Schodek roku 2022 byl schválen  
ve výši necelých 46 milionů korun.

Bytový dům v ulici Švabinského 
je prodaný
Bytový dům v ulici Maxe Švabinské-
ho 655 - 657 má nového majitele. 
Prodej domu schválili zastupitelé na 
prosincovém jednání za 13,3 milionu 
korun.

Město přivítalo novorozené
 občánky
V polovině prosince proběhlo již 
čtvrté vítání občánků, poslední  
v loňském roce.

Odpad bude nově končit 
v podzemních kontejnerech
V letošním roce plánuje město 
vybudovat podzemní kontejnery. 
Mají větší objem, a město tak ušetří 
za svoz odpadu.

Studenti virtuální univerzity
ukončili zimní semestr
V prosinci loňského roku studenti 
Virtuální univerzity třetího věku 
ukončili zimní semestr. S potěšením 
můžeme konstatovat, že jej absol-
vovali úspěšně.

Pod ochranou města - nový plán 
s konkrétními kroky na lepší Bílinu
Omezit obchod s chudobou  
a zlepšit soužití obyvatel v Bílině má 
projekt Pod ochranou města. Jedná 
se o součást koncepčního projektu 
Bílina – bezpečné město.

Město opět získalo dotaci 
na asistenty prevence kriminality
Již poosmé se městu Bílina 
podařilo získat finanční prostředky 
z Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR na zaměstnání 
čtyř asistentů prevence kriminality.

Historie zdravotnictví v Bílině
Spolek Bílina 2006 vypracoval 
druhou část historie zdravotnictví 
v Bílině. Týká se zhruba období od 
roku 2008 do současnosti.

1  /  XXXII  /  19 .  l edna 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

OBSah
zpravodajství

společnost

sport

VZDĚlÁVÁnÍ

Bílinský zpravodaj je do 
schránek distribuován 

zdarma

 reDakce bÍlinského ZpraVoDaje

Šéfredaktorka: 
Pavlína Nevrlá,  tel.: 774 564 894

Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, 
Tel.: 774 564 894

Adresa: 
Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

E-mail: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
Evidenční číslo MK ČR E 17995, 
IČ 00 266 230

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

Příspěvky a náměty: 
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci 
a vyhrazujeme si právo editora

KrIMI

ZDraVotnictVÍ

pejseK K adopcI

Max

Byl přijat od majitele  
s nálepkou agresivního 
psa. Je to kříženec 
středoasiata, uznává své 
lidi a svého pána, na cizí 
si musí zvyknout. Štěká 
na ně ze strachu, nestalo 
se nám, že by se vrhal 

sám do konfliktu, v nejistotě radši ustoupí 
do bezpečné vzdálenosti. Je naučený 
na manipulaci a procházky s košíkem.  
Po seznámení  je z něj ale miláček, co se 
chová trochu jako štěně, touží po lidské 
společnosti, mazlení, hlazení na břiše. 
Případný zájemce by měl počítat s více 
návštěvami útulku, ale odměnou bude 
oddaný nádherný velký pes. Hledáme pro 
něj zkušenějšího a fyzicky zdatného majitele.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

Z raDnice
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MĚsto bÍlina

Na prosincovém jednání schvá-
lili zastupitelé rozpočet na rok 
2022. Schodek roku 2022 
byl schválen ve výši nece-
lých 46 milionů korun a bude 
kryt z přebytku hospodaření  
z minulých let. Zastupitelé 
schválili celkové příjmy pro rok 
2022 ve výši 403 milionů korun 
a výdaje ve výši necelých 449 
milionů korun.
Město Bílina se snaží v příštím 
roce investovat více finančních 
prostředků než v roce 2021. Ka-
pitálové výdaje plánuje ve výši 
107 milionů korun. Také se snaží 
nenavyšovat běžné výdaje, kte-
ré pro rok 2022 jsou i přes in-
flační růst cen plánovány ve výši 
449 milionů korun.

Příjmy města
Nejpodstatnější položku příjmo-
vé části rozpočtu tvoří daňové 
příjmy, které se skládají ze sdí-
lených daní (250 mil. Kč), příjmů 
z úhrad za dobývání nerostů 
dle Horního zákona (30 mil. Kč), 
příjmy z hazardu (9,50 mil. Kč) 
daň z nemovitosti (14 mil. Kč) 
a správních a místních poplatků 
(12 mil. Kč). U daňových příjmů 
se tak pro rok 2022 jedná o cel-
kovou částku ve výši 318 milionů 
korun.
Město nezvyšuje pro rok 2022 
místní poplatky, ani místní koe-
ficient pro daň z nemovitosti, tak 
jak to učinila řada jiných měst  
či obcí.
Nedaňové příjmy, které zahrnují 
poskytované služby, prodej zbo-
ží, pronájmy nemovitostí, úro-
ky z běžných a termínovaných 
účtů jsou kalkulovány pro rok 
2022 ve výši 38 milionů korun.  
Nedaňové příjmy jsou celkově 
nižší proti roku 2021 o dva mi-
liony korun. Ke snížení přispěla 
položka - nařízený odvod z pří-
spěvkové organizace, Městské 
technické služby Bílina, která 
pro rok 2021 byla kalkulová-
na ve výši 10 milionů korun  
a pro rok 2022 již pouze 5 milio-
nů korun, a to z důvodu větších 
investic do obnovy vozového 

parku této příspěvkové organi-
zace. 
Další položky jsou kalkulovány 
vyšší, než v roce 2021, a to ze-
jména úroky z běžných a ter-
mínovaných účtů, vzhledem ke 
zvýšení úrokových sazeb jed-
notlivých bank, které byly rapid-
ně navýšeny v důsledku zvyšo-
vání sazeb České národní banky.
Kapitálové příjmy jsou navrženy 
vyšší než pro rok 2021 (3,2 mil. 
Kč), a to ve výši 4,2 milionu korun 
pro rok 2022. Jedná se zejména 
o kalkulaci příjmů na případný 
prodej pozemků či budov ve 
vlastnictví města (3,76 mil. Kč)  
a ostatní investiční příjmy – kot-
líková dotace od Severočeských 
dolů ve výši půl milionu korun.
Poslední položkou, která se 
podílí na příjmech města, jsou 
dotace. Pro rok 2022 jsou navr-
ženy v celkové výši 43,2 milionů 
korun. Nejvyšší položkou 23,2 
milionů korun je dotace na vý-
kon státní správy, dále se jedná 
o plán příjmů na základě již vy-
daných rozhodnutí o dotacích 
v celkovém objemu 16 milionů 
korun, například dotace na pro-
jekt SMART Bílina, který je kryt 
dotací ve výši 3,5 milionu korun. 
Dále jde o dotaci na revitalizaci 
lázeňského parku Kyselka ve 
výši 2,5 milionu korun. Město 
Bílina též obdrží v roce 2022 
dotaci na stavbu nové hasič-
ské zbrojnice 4,5 milionu korun, 
vybudování podzemních kon-
tejnerů na odpad ve výši 3,44 
milionu či dotaci na elektromo-
bily pro pečovatelskou službu 
ve výši 1,8 milionu korun.

Výdaje města
Plánované výdaje města jsou 
rozděleny do dvou skupin. První 
skupina zahrnuje výdaje běžné, 
které jsou vlastně výdaji provoz-
ními, s celkovým předpokladem 
342 milionů korun. Běžné výdaje 
obsahují plánované položky na 
opravu a údržbu silnic a chod-
níků, provoz veřejného osvětle-
ní, údržba zeleně, příspěvek na 
dopravní obslužnost, příspěvky 

všem zřízeným příspěvkovým 
organizacím - školám, školkám, 
DDM, školní jídelně, ZUŠ, MTSB, 
dotace obyvatelstvu, sportov-
ním klubům, sdružením a pro-
spěšným společnostem, dále se 
jedná o provoz městské policie, 
služby související s výkonem 
státní správy a samosprávy, po-
jištění, oprava a údržba majetku 
města. Celkový návrh běžných 
výdajů pro rok 2022 je vyšší  
o 9,4 milionu korun oproti roku 
2021, a to z důvodu inflace.
Druhá skupina výdajů zahrnu-
je výdaje kapitálové, jedná se  
o výdaje na nové investiční akce 
města. Dle plánu investic byly 
kapitálové výdaje schváleny ve 
výši 107 milionů korun, což je  
o 25 milionu korun více než v 
roce 2021. Největší položkou 
jsou plánované investiční akce, 
které jsou vedeny v rozpočtu 
v kapitole odboru nemovitos-
tí a investic ve výši 91 milionů 
korun. Dále do kapitálových 
výdajů patří i výdaje na výkup 
pozemků a nemovitostí, kdy je 
pro rok 2022 plánováno vydat 
celkem 5 milionů korun. Také 
se počítá s investičními výdaji 
u městské policie, nákup dvou 
nových služebních vozů v cel-
kové hodnotě 1,9 milionu korun, 
nákupem elektromobilů ve výši 
dvou milionů korun pro pečo-
vatelskou službu, a to z dotace.  
V kapitálových výdajích je též 
veden projekt na revitaliza-
ci lázeňského parku, kotlíková 
dotace pro občany, kteří stále 
používají kotel na tuhá paliva, či 
projekt SMART Bílina. Výdajová 
část kapitálových výdajů těchto 
projektů odpovídá celkové část-
ce 2,7 milionu korun.

Plánované investice 
v roce 2022
V oblasti komunikací vyčlenilo 
město Bílina na rok 2022 cel-
kem 14 milionů korun. Realizovat 
se budou jmenovitě tyto inves-
tiční akce:
- oprava povrchu u garáži  
u pasovky za 2,5 milionu korun  
(1. etapa)
- rekonstrukce mostku v ulici 
Horská za 5 milionů korun 
- 1. část rekonstrukce ulice Tep-
lická za 6 milionů korun
- rezerva na opravy komunikací 
ve výši 0,5 milionu korun
Tak jako v minulých letech měs-
to plánuje rekonstrukci rozsáhlé 
sítě chodníků či vybudování no-

vých parkovacích míst. Stále po-
čítá s rezervou na okamžité ha-
varijní opravy chodníků ve výši 
dvou milionů, dále bude realizo-
vat výstavbu nových parkovišť, a 
to v ulici Jižní za 3 miliony korun, 
v ulici Čapkova za 7 milionů ko-
run, či parkoviště Za Chlumem u 
bloku 6 ve výši 4 milionů korun. 
Též je vyčleněna částka ve výši 
1,6 milionu korun na vybudování 
cyklotrasy z ulice Jižní směrem 
k chatě pod Bořní.
V rozpočtu jsou také připrave-
ny finance na investiční akce ve 
školách, kulturních či sportov-
ních zařízeních. V Základní škole 
Lidická se provede sanace zdiva 
po obvodu školy v celkové výši 
2,2 milionu korun, v městském 
divadle bude realizována akce 
na rekonstrukci vzduchotechni-
ky a zázemí divadla bezmála za 
4 miliony korun. V rámci výstav-
by nového správního objektu na 
koupališti Kyselka bude v roce 
2022 dofinancováno 8 milionů 
korun za již prováděnou stavbu, 
a bude realizováno nové oplo-
cení a přístupové cesty v auto-
kempu.
Areál Hornické nemocnice s po-
liklinikou čeká po dlouhých pe-
ripetiích rozsáhlá rekonstrukce 
kanalizace, z důvodu opakují-
cích se havárií na potrubí, které 
je ještě původní z 60. let minulé-
ho století. Rekonstrukce kanali-
zace bude stát 10 milionů korun.
Město bude podle schválené 
projektové dokumentace rea-
lizovat sanaci lázeňské budo-
vy na Kyselce ve výši 7 milionů 
korun a dotační projekt na pod-
zemní kontejnery za necelých 
13,5 milionu korun.
Dobrovolní hasiči se dočkají v 
roce 2022 nové hasičské zbroj-
nice v Sídlišti Za Chlumem za 
pět milionů. Část výstavby bu-
dovy bude kryta ze schválené 
dotace ve výši 4,5 milionu korun. 
Práce budou dokončené v roce 
2023. Stavebních úprav se také 
dočká budova městské policie, 
která se přesunula v průběhu 
roku 2020 do bývalé budovy 
České spořitelny. Stavební úpra-
vy jsou plánovány pro rok 2022 
do výše 4 milionu korun.
Pro rok 2022 byla též odsouhla-
sena nová položka rozpočtu ve 
výši 1 milionu korun, na projekt 
Pod ochranou města v rámci 
projektu Bílina - bezpečné měs-
to.                                                (red)

Rozpočet města je schválený
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KRIMI
oDbor DotacÍ a projektů MĚstskÁ policie bÍlina

Policie ČR

Město opět získalo dotaci 
na asistenty prevence kriminality

Podvodníci stále útočí na seniory

Již poosmé se městu Bílina podařilo získat 
finanční prostředky z Programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR na zaměst-
nání čtyř asistentů prevence kriminality.
Účelem projektu bylo posílení pravidelného 
dohledu v ulicích města od června 2021 do 
prosince 2021. Stejně jako v předchozích le-
tech, pomáhali asistenti při ranním dohledu 
na přechodech pro chodce, vykonávali do-
hled u základních škol, podíleli se na dohle-
du nad veřejným pořádkem atd. V průběhu 
své práce se zaměřovali zejména na nevhod-

Městští strážníci upozorňují návštěvníky pla-
vecké haly na možnost parkování v zadní 
části areálu. Parkování v úsecích platnosti zá-
kazového dopravního značení bude ze stra-
ny městské policie pravidelně kontrolováno. 
Správným parkováním se řidiči vyhnou riziku 
uložení pokuty.                                                (mp)

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory 
s legendami o vnukovi v nemocnici. Starší 
lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženěj-
ší skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy 
osamocený způsob života, důvěřivost a pře-
devším touha po sociálním kontaktu z nich 
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost 
různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji 
obelháváni legendou VNUK. To znamená, 
že pachatel se prostřednictvím telefonního 
hovoru začne vydávat za rodinného přísluš-
níka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíži-
vé životní situace a pod tlakem smyšlených 
okolností a časové tísně potřebuje rychlou 
finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navo-
lávač“ nepochybuje o tom, že senior v oba-
vě o své vnouče na vyjednávání a podvod 
přistoupí. „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto 
obvykle začíná telefonát, který může mít pro 

né chování dětí a mládeže. Při své činnosti 
úzce spolupracovali přímo v terénu nejen  
s hlídkami městské policie, ale i s Policií ČR  
a pracovníky OSPOD.
Asistenti po dobu svého působení absolvo-
vali řadu odborných školení a aktivit, které 
jim pomáhali nejen při zvládání pracovních 
povinností, ale mohou jim významně pomo-
ci při hledání nových pracovních pozic po 
skončení projektu.

Ing. Lenka Hosnedlová

důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic 
netušící babička nebo dědeček osloví volají-
cího jménem a už se začne roztáčet kolotoč 
se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve 
kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní 
vinou, dostal do svízelné situace například 
po autonehodě. Nutně potřebuje peníze vět-
šinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro 
ně z různých, samozřejmě smyšlených dů-
vodů, nemůže přijít osobně, protože je napří-
klad v nemocnici nebo na služebně policie, 
posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. 
Smluví si signál pro předání hotovosti a nic 
netušící senior odevzdá peníze do rukou ne-
známého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný sta-
rostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydá-
vá za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem 
ošetřující lékař vašeho vnuka, kterého k nám 
do nemocnice přivezli s vážným zraněním, 

vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ 
Velmi distingovaná a profesionální konverza-
ce opět s časovým nátlakem a neodkladnos-
tí provedení lékařského úkonu snadno senio-
ra přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemoc-
ničního prostředí je telefonát fiktivního ne-
mocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, 
že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) 
zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé 
dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, 
který se měl s poškozenými z dopravní ne-
hody domluvit na finančním vyrovnání, neboť 
v důsledku překousnutého jazyka či rozruše-
ní nemůže příbuzný mluvit.

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence Policie ČR

Policisté radí:

●Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
●Pokud zjistíte, že vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
●Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou 
být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

Pozor na pokuty
za špatné parkování  
u plavecké haly
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oDbor neMoVitostÍ a inVestic

MĚstský úřaD bÍlina VyhlÁška o psech

anketa teplického DenÍku

Bytový dům v ulici Maxe Švabinského 655 - 
657 má nového majitele. Prodej domu schválili 
zastupitelé na prosincovém jednání za 13,3 mi-
lionu korun. 
Dům město koupilo koncem roku 2020 za 12.8 
milionu poměrně narychlo. Jeho původní maji-
tel ho nabízel k prodeji a zastupitelé se obávali, 
aby se nedostal do rukou spekulantů s byd-
lením. Tehdy nebyl upřesněn záměr, co bude  
s domem dál, a tak ho město zakonzer-
vovalo. V polovině loňského roku projevil  
o dům zájem soukromý investor s tím, že dům 
odkoupí za městem stanovených podmínek. 
To se také nyní stalo. 
V kupní smlouvě se nový majitel zavázal k ně-
kolika podmínkám. Jednou z nich je výhrada 
práva zpětné koupě ze strany města v případě, 
že kupující nedodrží realizovat do dvou let sta-

Po platbě místního poplatku 500 korun  
za odpad na rok 2022 v hotovosti nebo uhraze-
ného bezhotovostně budou mít lidé možnost 
vyzvednout si na přepážce hlavní pokladny 
městského úřadu sadu tří tašek na tříděný od-
pad. Tašky byly pořízeny z dotace od Ústecké-
ho kraje a příspěvku Městských technických 
služeb Bílina. Vzhledem k jejich omezenému 
počtu bude jedna sada tašek vydávána na jed-
nu domácnost až do vyčerpání zásoby. 

(red)

Nejhezčí vánoční strom 
letos stojí na náměstí v 
Bílině. V anketě Teplické-
ho deníku o tom rozhodli 
čtenáři, kteří hlasovali na 
webu. Celkem přidělili 11 
415 hlasů.
Strom v Bílině získal do-
hromady 6 159 hlasů. Na 
druhém místě je s 3 927 
hlasy vánoční strom v 
Srbicích. Stromek v Čer-
veném újezdu získal od 
čtenářů 579 hlasů, a vy-
bojoval tak třetí místo. 

Zdroj: Denik.cz

novené investice za sedmnáct milionů korun. 
Do šesti měsíců od podpisu musí podle smlou-
vy zahájit přípravné práce včetně vypracování 
projektové dokumentace k rekonstrukci a vy-
brat dodavatele prací. 
Do deseti měsíců od podpisu musí dále dojí 
k rekonstrukci střechy a vnitřních rozvodů.  

Do dvou let pak kupující zrekonstruuje jed-
notlivé bytové jednotky, vymění okna a opraví 
fasádu podle stanoviska městské architekty  
k barevnému provedení.
Na dobu neurčitou bude mít město předkupní 
právo. 
Nový vlastník je také povinen po rekonstruk-
ci domu nabídnout třetinu bytů pro potřeby 
města s nájemným sníženým o dvacet procent 
oproti nájemnému sjednanému s jinými nájem-
níky.  
Dům má tři vchody, v nich celkem šestatřicet 
bytů a čtyři nebytové prostory. Majitel vlastní 
bytové družstvo v Teplicích, kde vedení Bíliny 
ověřovalo reference. Ty byly jednoznačně pozi-
tivní a spolupráce s městem Teplice byla hod-
nocená jako výborná

(pn)

Zastupitelstvo města vydalo novou obecně 
závaznou vyhlášku o pohybu psů na veřejných 
prostranstvích. Oproti stávající vyhlášce došlo 
k úpravám týkajících se především znečištění 
veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich 
neodstranění, které upravuje zákon o někte-
rých přestupcích. Nově byly vymezené prosto-
ry pro volný pohyb psů. Zrušena byla povinnost 
nosit známku, vzhledem k povinnému čipování 
a tím jednoznačné identifikaci psa.
Ostatní náležitosti vyhlášky zůstaly stejné.

(pn)

Bytový dům v ulici Švabinského je prodaný. 
Kupující musí plnit zadané podmínky

Lidé si mohou vyzvednout tašky  
na odpad u pokladny úřadu

Plochy pro volné
Pobíhání psů

Vánoční strom v Bílině se lidem 
líbil nejvíce

dle obecně závazné vyhlášky
č. 3/2021
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HNsP

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

Kouzlo Vánoc vklouzlo i k pacientům

NOSITELÉ ZDRAVOTNÍCH VÝ-
KONŮ
Poskytování zdravotní péče ob-
čanům Bíliny a okolí byla a je 
vykonávána podle smluvních 
vztahů se zdravotními pojišťov-
nami. Jde především o uznání 
odborností a praxí pracovníků 
(lékařů, sester i ostatních) HNsP 
s. r. o., a o prokázání provozu-
schopnosti zdravotnických pří-
strojů a dalších prostředků.
Na základě těchto údajů jsou se 
všemi příslušnými zdravotními 
pojišťovnami uzavřeny smou-
vy o poskytování a úhradách 
vykázané zdravotní péče. Tyto 
smlouvy jsou každoročně upra-
vovány nebo doplňovány, pří-
padně nově uzavírány. Dříve, v 
počátcích fungování Hornické 
nemocnice s poliklinikou s. r.o. 
Bílina, existovalo jistě přes dva-
cet zdravotních pojišťoven. Nyní 
po postupné redukci je jich již 
jen sedm.
Největší zdravotní pojišťovnou 
je Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna ČR (kód 111), známá je i 
Vojenská zdravotní pojišťovna 
ČR (kód 201). Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna (kód 
205) vznikla sloučením dvou 
zdravotních pojišťoven, z nichž 
jedna – Česká národní zdravotní 
pojišťovna (kód snad 222) byla 
pro HNsP s.r.o. Bílina docela vý-
znamná. 

Předvánoční čas se v lůžko-
vých částí Hornické nemocnice 
s poliklinikou nesl v příjemném 
duchu plném zajímavého pro-
gramu. Už během listopadu se 
konalo hned několik hudeb-
ních vystoupení, která připra-
vili dobrovolníci z organizace 
Čtyřlístek. Ti zahráli na kytary a 
zpívali známé lidové i trampské 
písně. Jedna z dobrovolnic se 
zase pustila s klienty a pacienty 
do vyrábění dárečků a upomín-
kových předmětů, malovala s 
nimi obrázky a hrála různé hry. 
V polovině prosince už na od-

dělení zavítaly Vánoce. Kulturní 
centrum Bílina ve spolupráci 
s městem zorganizovalo ná-
vštěvu Divadla V Pytli. Herci v 
kostýmech s diváky zavzpomí-
nali na české tradice, ale také 
je seznámili s původem těchto 
tradic. 
Přímo na Štědrý den byli pa-
cienti a klienti obdarováni díky 
společnosti Moore, která zajis-
tila krásné balíčky pro všechny 
přítomné. 

(red)

Další jsou Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví (kód 
207), Zaměstnanecká pojišťov-
na Škoda (kód 209) a Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra 
ČR (kód 211).
Poměrně nevýznamnou je v na-
šem kraji RBP – Revírní bratrská 
pojišťovna (kód 213), která půso-
bí především na Ostravsku.
Podstatnou součástí smlouvy o 
poskytování a úhradě zdravotní 
péče je vždy tzv. „příloha č. 2“, v 
níž jsou popsány nositelé zdra-
votních výkonů jednotlivých 
segmentů zdravotní péče včet-
ně zdravotnických odborností. 
V polovině roku 2008 byla se 
Všeobecnou zdravotní pojišťov-
nou ČR projednána a odsouhla-
sena nová „příloha č.2“ smlouvy 
o poskytování a úhradě zdravot-
ní péče a podobně tomu bylo i 
u ostatních zdravotních pojiš-
ťoven. Celkem měla Hornická 
nemocnice s.r.o. v Bílině 27 od-
borností a stejný byl tím pádem i 
počet zdejších nositelů zdravot-
ních výkonů.

SEGMENT PRAKTICKÝCH LÉ-
KAŘŮ vykonávali v Hornické 
nemocnici s poliklinikou s.r.o. 
Bílina v roce 2008 tři lékaři s od-
borností všeobecné praktické 
lékařství (pro dospělé) na třech 
obvodech – MUDr. Anna Pro-

fousová se zdravotní sestřičkou 
Pavlínou Eliášovou, dále MUDr. 
Ján Chorvatovič (kdysi lodní lé-
kař na československých lodích 
i pracovník na zastupitelstvu v 
Bagdádu), kterému na obvodě 
pomáhala zdravotní sestřička 
Vladimíra Pospíšilová. 
Na dalším obvodě pečovala 
o pacienty MUDr. Magdalena 
Múhlbauerová spolu se zdravot-
ní sestřičkou Věrou Pufflerovou. 
Na přelomu let 2010 a 2011 byl 
v HNsP s.r.o. provozován ještě 
další obvod praktické lékařky 

– MUDr. Jarmila Pecková (dří-
ve pracovala pro naši Léčebnu 
dlouhodobě nemocných). Zde 
pracovala zdravotní sestřička 
Alena Modreyová. 
Ještě v jednom menším obvo-
dě na část úvazku byli v HNsP s. 
r.o. zaměstnáni i MUDr. Zdeněk 
Janský jako praktický lékař pro 
dospělé a zdravotní sestřička 
Alena Marková. 
Při takovém počtu obvodů prak-
tických lékařů se ukázala potře-
ba dalšího lékaře na zastupo-
vání při službách pohotovostní 
péče a po ní a při dovolených 
a podobně. Na tyto účely byl 
V HNsP s.r.o. zaměstnán MUDr. 
Luboš Pokorný, který tak sou-
časně absolvoval předatestační 
praxi pro změnu lékaře hygie-
nické služby na praktického lé-
kaře pro dospělé.
Celý segment praktických léka-
řů řídil MUDr. Jaroslav Čermák, 
který měl na starosti také lékař-
skou službu první pomoci HNsP 
s.r.o. (dále provozoval i svou sou-
kromou lékařskou praxi). Ostatní 
praktičtí lékaři v Bílině a jejím 

okolí provozovali své ordinace 
soukromě mimo Hornickou ne-
mocnici s poliklinikou s.r.o. Bílina. 

SEGMENT PRAKTICKÝCH LÉ-
KAŘŮ PRO DĚTI A DOROST řídi-
la MUDr. Radka Tetřevová, která 
později předala vedení segmen-
tu MUDr. Evě Hanzlíkové. V roce 
2008 vykonávali v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou s.r.o. Bílina 
tři lékaři s odborností praktické-
ho lékařství pro děti a dorost na 
třech obvodech – MUDr. Radka 
Tetřevová se zdravotní sestřič-
kou Kamilou Marešovou, dále 
MUDr. Eva Hanzlíková se zdra-
votní sestřičkou Radkou Tučko-
vou. 
Mimo areál NsP Bílina ve vile na 
Teplické ulici byl dětský obvod 
MUDr. Waltraudy Janurové, poz-
ději přesunutý do městem Bíli-
nou nově vybudované ordinace 
v budově školky u nejstaršího 
panelového sídliště na Teplic-
kém předměstí. Na přelomu let 
2010 a 2011 byla v HNsP s.r.o. v 
lékařském obvodu po odcho-
du MUDr. Waltraudy Janurové 
do důchodu zaměstnána MUDr. 
Jana Shalaldehová. U obou 
lékařek pracovala zdravotní 
sestřička Danuše Princlíková.
Ostatní dětští lékaři v Bílině a je-
jím okolí provozovali své ordina-
ce soukromě mimo Hornickou 
nemocnici s poliklinikou s.r.o. 
Bílina.

Pokračování příště.

Zdroj: Spolek Bílina 2006

Spolek Bílina 2006 vypracoval druhou část historie 
zdravotnictví v Bílině. Týká se zhruba období od roku 
2008 do současnosti. V Bílinském zpravodaji uveřejní-
me tento materiál v několika dílech, k dispozici je také 
na stránkách www.hnsp.cz.
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areÁl kyselka

oDbor sprÁVnÍ a VnitřnÍch VĚcÍ

Zjara se změní dopravní
značení na Kyselce Výběrové řízení 

na pronájem prostor 
v plavecké hale

Město přivítalo novorozené občánky

Aby byl provoz v areálu Kyselky 
klidnější a bezpečnější pro ná-
vštěvníky, upraví město stávající 
dopravní značení. Za stáčírnou 
přibudou dva nové zpomalova-
cí pásy, doplněné k nim bude 
označení a doporučená rych-
lost dvacet kilometrů v hodině.  
Při výjezdu od letního amfiteát-

Městské technické služby Bílina 
vyhlašují výběrové řízení 

na pronájem 
prostoru na provoz masáží 

v plavecké hale v Žižkově údolí. 

Písemné nabídky se přijímají 
nejpozději do 14. ledna 2022 

na adresu Městských technických služeb Bílina. 

Pro bližší informace volejte 

417 821 666 nebo 417 823 283. 

(red)

V polovině prosince proběhlo již 
čtvrté vítání občánků, poslední v 
loňském roce. Podobně jako na 
jaře nebylo možné uskutečnit 
společnou akci se všemi občán-
ky a jejich rodinami, proto jsme 
se s vedením města domluvili, 
že vítání nově narozených ob-
čánků uskutečníme opět in-
dividuálně, tak abychom neo-
chudili naše občany o tuto akci  
a možná jim i trochu zvedli náladu  
v této nelehké době.
Vítání se konalo v příjemné 
neformální atmosféře, kterou  
si pochvalovali rodiče i ostatní 
příbuzní, kteří přišli společně  
s našimi nejmenšími. K posle-
chu a dokreslení vánoční atmo-

ru a minigolfu bude přikázaný 
směr vpravo. V úseku od křižo-
vatky od letního amfiteátru až 
po bývalou restauraci Oáza ne-
bude žádný provoz.
Městská policie zde bude nadá-
le provádět namátkové kontroly.
Předpokládaná realizace je jaro 
2022.                                         (red)

sféry krásně hrála studentka 
Pedagogické školy v Mostě 
Adéla Myslíková. U vánočního 
stromku jsme přivítali každého 
občánka samostatně. Děku-
jeme všem za účast a příjem-
nou komorní atmosféru, která 
zde panovala. Pevně věříme,  
že v příštím roce bude situa-
ce již lepší a my se s vámi rádi 
setkáme. Vítání občánků v příš-
tím roce se uskuteční v těchto 
radou schválených termínech:  
15. března, 14. června; 13. září  
a 13. prosince.

matrikářka Martina Tučková

Přivítáni byly tyto děti:

Kristina Hauschke, Timea Prochová, 
Viktorie Džubáková, Tobiáš Tvrdík, Tobiáš Ulip, 

Jiří Balog, Michal Hlavsa, Jakub Svědínek, 
Magdalena Křížová.

MTS Bílina
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oDbor neMoVitostÍ a inVestic

energetický regulačnÍ úřaD

oDbor neMoVitostÍ a inVestic

Parkoviště u polikliniky funguje, u stadionu zatím ne

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!

Odpad bude nově končit v podzemních kontejnerech

Z důvodu reklamace provedení 
přeložky vedení kabelů spo-
lečnosti ČEZ Distribuce a nava-
zující potřeby rekonstrukce ka-
nalizace, která nebyla součástí 
projektové dokumentace, byla 
pozastavena stavba parkoviště  
u zimního stadionu. Stavba 
bude v příštím týdnu zazimová-

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie ob-
chodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE 
ENERGY, Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík 
energie, Ray Energy, nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb, 
ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš do-
davatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel 
poslední instance.

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní 
nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše starostka. V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn. Dodavatel poslední instance 
je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, 
postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si 
ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte, 
dlužíte za energie dodavateli poslední instance. 
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

V letošním roce plánuje město 
vybudovat podzemní kontej-
nery. Mají větší objem, a město 
tak ušetří za svoz odpadu. Kon-
tejnery schované v podzemí 
nehyzdí okolí.  Vybuduje se 10 
stání podzemních kontejnerů. 
Devět na sídlištích a jedno stání 
v centru města na rohu ulic Ko-
menského a Radniční.

na. Znovuzahájení prací se před-
pokládá na jaře příštího roku.
Nové parkoviště u Hornické 
nemocnice s poliklinikou je již  
v provozu a řidiči na něm mohou 
nechávat své vozy, když navště-
vují zdravotnické zařízení.     

(red)

Nově budou mít lidé k dispo-
zici také 100 nádob na třídě-
ný odpad o objemu 1100 litrů  
a 4 velkokapacitní nádoby na bi-
oodpad, které budou pravidel-
ně rozmístěné po městě, třeba 
u zahrádkářských kolonií. 

(red)

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamži-
tě řešit. Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby  
za elektřinu nebo plyn.

DODAVATEL ELEKTŘINY NEBO PLYNU

CO SE STALO?

KDO VÁM MŮŽE POMOCI, POKUD SI NEVÍTE RADY?

CO BUDE POTŘEBA VYŘEŠIT? 

KDE NALEZNETE SAMI VÍCE INFORMACÍ?

NEBO PLATBY ZA ELEKTŘINU NEBO PLYN
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MĚstskÁ knihoVna bÍlina

V prosinci loňského roku studen-
ti Virtuální univerzity třetího věku 
ukončili zimní semestr. S potěše-
ním můžeme konstatovat, že jej 
absolvovali úspěšně.
Pro mnohé ze studentů to bylo 
první univerzitní studium vůbec. 
Obrovská zkušenost a vykročení 
ze své, jak se dnes říká, komfortní 
zóny. Pro mnoho dalších toto se-
tkání představuje navázání nových 
přátelství. Avšak pro všechny zú-
častněné tento počin přináší zvy-
šování sebevědomí.
Tutorem studia se stala knihovnice 
Lenka Tapšíková, která na otázku: 
Jak studium probíhalo? Odpoví-
dá: „Všichni studenti brali studium 
zodpovědně a také jej zdárně do-
končili. Odměnou jim bude nejen 
Pamětní list, ale také nové znalosti, 

které mohou využít i v reálném 
životě. Kromě získání nových zna-
lostí, bylo cílem navázání nových 
přátelství, což se podle mě také 
povedlo, svědčí o tom velký zá-
jem o studium v novém roce 2022. 
Bylo příjemné vidět, jak si s každou 
novou hodinou začínají studenti 
víc a víc věřit.“
Jsme hrdí na to, že jsme na této 
cestě s vámi. Tímto vám gratulu-
jeme ke studijním výsledkům a 
těšíme se na letní semestr, který 
započne již v lednu, na téma Čes-
ké dějiny a jejich souvislosti. Máte-
-li chuť přidat se ke skupině stu-
dentů, přijďte osobně do centrální 
knihovny, předáme vám veškeré 
informace.

tým Městské knihovny Bílina

Studenti virtuální univerzity 
ukončili zimní semestr

Náplň práce:
ukládání minerální vody na paletu, označování palet, 

manipulace s nízkozdvižným vozíkem případně s ELE ručně 
vedeným vozíkem.

Požadujeme:
dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost, spolehlivost

Nabízíme:
jistou práci ve stabilní společnosti s možností dále se realizovat, 
dlouhodobý pracovní poměr, čisté, bezpečné pracovní prostředí

Termín nástupu:
ihned, případně dle dohody

Životopis zasílat na e-mail: nogolova@bhmw.cz

BHMW a. s. – producent minerálních vod
Hledá manipulační dělnice-ky 

pro pracoviště v Bílině, Kyselská 122

EVA VÁGNEROVÁ
 

VÝŠIVKY
 

Galerie Pod Věží Bílina

Výstava potrvá do 31. ledna 2022.

INZERCE
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knižnÍ tipy

Další prosím: pravdivé příběhy z lékařské praxe 
Max Skittle 

Také doktor je jen člověk a má své oblíbené i neob-
líbené pacienty. Autor s lehkostí a nadhledem líčí 
veselé i méně zábavné stránky práce obvodního lé-
kaře, od rozlité moči až po trapné ticho.

Protančit se životem 
Zdeněk Chlopčík, Viola Kučerová

Tento otevřený rozhovor vám představí Zdeňka 
Chlopčíka nejen jako tanečního mistra a přísného 
porotce fenoménu StarDance, ale i jako milujícího 
tátu a manžela, galantního společníka, muže s vášní 
pro život a tanec či oblíbeného souseda a kamaráda. 

Jako člověka, který dělá i chyby a umí si je přiznat. Scházet nebude 
jeho profesionální pohled na současný tanec a nahlédnutí do zá-
kulisí oblíbené televizní soutěže. Na pár otázek odpoví novinářce 
Viole Kučerové také Zdeňkovy tři děti a jeho manželka Brigita.

Deník malého poseroutky. Velká šance 
Jeff Kinney

Školní sportovní den dopadne pro Grega naprostou 
katastrofou. Jen díky své mamce se rozhodne dát 
pohybu ještě jednu šanci… a trochu nečekaně se do-
stane do basketbalového družstva. Toho nejhoršího. 
Když Greg a jeho noví spoluhráči zahajují sezónu, je-

jich šance na vítězství jsou naprosto mizivé. Ale ve sportu se může 
stát cokoli. Překoná Greg sám sebe, když se míč ocitne v jeho ru-
kou? Nebo svou velkou šanci jen tak zahodí?

Puntíkáři 
Miloš Kratochvíl

Michal Souček a jeho kamarád Filip Fialka chtějí 
páchat dobré skutky. Většinou se říká dělat dobré 
skutky, a ne páchat dobré skutky. Když něco dělají, 
a myslí to dobře, většinou se to obrátí proti nim. Lidi 
jejich činy vidí jako špatnou věc, kromě táty Micha-

la, který díky poznámkám v žákovské knížce svého syna dostává 
kreativní nápady na reklamy.

Sexy dorty 
Josef Maršálek

Jestli v cukrařině existuje královská disciplína, pak 
jsou to dorty! A když se do jejich přípravy pustíme 
společně, upečeme nejedno umělecké dílo. Kouzlo 

těch nejlepších dortů totiž spočívá v tom, že lahodí nejen chuťo-
vým pohárkům, ale také oku. Proto vám prozradím své největší 
vychytávky, díky kterým budou vaše sladké výtvory prostě neo-
dolatelné. A to se hodí vždycky – u příležitosti svátků, narozenin, 
přátelských setkání i jen tak, pro radost ze života!

Prázdniny v Česku 
Ladislav Zibura

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční vý-
let po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak 
rozmanité a krásné zemi žijeme. Můžete se těšit na 
vyprávění plné zajímavostí, pozoruhodných příběhů 
z naší historie a setkání se svéráznými lidmi. Navští-

víte všech čtrnáct českých krajů, načerpáte tipy na vlastní výpra-
vy a jako obvykle se také od srdce zasmějete. Tak přisedněte do 
roztomilého bílého autíčka a nezapomeňte se připoutat! Váš řidič 
je začátečník.
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Pod ochranou města - nový plán
s konkrétními kroky na lepší Bílinu

Z RaDNICE

Pavlína Nevrlá 

Některé činnosti obsažené v projektu nejsou v Bílině nové, nyní se 
však jedná o ucelený koncept, na kterém bude pracovat daný tým 
lidí. Ten je složený převážně z členů Komise pro bezpečnost a pre-
venci kriminality, kteří se této oblasti věnují dlouhodobě, dále ze zá-
stupců vedení města.
Veškeré základní informace o projektu, činnosti realizačního týmu  
a další aktuality jsou k dispozici na novém webu www.bilinabezpec-
nemesto.cz.

Současná situace ve městě

Podle výsledků mapování se ve městě nachází jedna sociálně vy-
loučená lokalita rozdělena do dvou území. Jedná se o Teplické Před-
městí, s lokalitami Teplické Předměstí a Sídliště Za Chlumem.
Dále se ve městě nacházejí samostatné bytové domy s problematic-
kými nájemníky a domy, kde je zvýšený výskyt sociálně závadového 
chování. Jedná se například o tři věžové domy v ulici Bezejmenná, 
Aléská a Fügnerova na Pražském Předměstí.
Minimální výskyt sociálně závadového chování je v městských by-
tech a v bytových domech v družstevním vlastnictví na Pražském 
Předměstí a Újezdském Předměstí.
Zmapování situace je výsledkem komunikace se správci domů a 
předsedy Společenství vlastníků jednotek, dále informací od měst-
ské policie, která v oblastech eviduje počty spáchaných přestupků 
a trestných činů, stížností a dalších negativních sociálních jevů. Pod-
kladem byly také informace úřadu práce, sociálního odboru měst-
ského úřadu a finančního úřadu.

Memorandum o spolupráci s majiteli bytů

Zástupci města již několik let komunikují s majiteli, kteří v Bílině pro-
najímají své byty, a správci bytového fondu ve městě. V rámci pro-
jektu Pod ochranou města by se měla spolupráce s majiteli bytů 

prohloubit a morálně stvrdit takzvaným memorandem. Na základě 
tohoto dokumentu město Bílina doporučí majitelům bytů ukončení 
nájmu s problémovými nájemníky. Aby tímto majitelé nepřišli zkrát-
ka, bude si město pronajímat byt až na půl roku, tedy po dobu hledá-
ní vhodnějšího nájemníka. První tři měsíce bude město hradit nákla-
dy na byt, další tři měsíce k tomu přidá i deset procent zisku. Majiteli 
tím nevznikne finanční ztráta, a bude tak motivovaný vyjít projektu 
vstříc. Navíc bude i město aktivní v hledání takového nájemníka, kte-
rý splňuje předem daná pravidla, například nutnost vlastního příjmu, 
bezdlužnost vůči městu a podobně. Nájemníci, kteří se z nějaké-
ho vážného důvodu neosvědčí a bude s nimi vypovězena nájemní 
smlouva, budou oznámeni i ostatním předsedům SVJ a správcům 
bytových domů, aby nedocházelo k situaci, kdy problémový nájem-
ník využívá neznalosti majitelů bytů a stěhuje se porůznu po městě.

Přímá úhrada dávek

Dalším nástrojem k naplnění cílů projektu je takzvaná přímá úhrada 
dávek. To se týká nájemníků pobírajících sociální dávky, kteří bydlí 
v bytě a mají dluh vůči SVJ. Úřad práce na základě oznámení SVJ 
prověří zaslané podklady a pokud se prokáže, že nájemník sociální 
dávku určenou na bydlení využíval jinak, bude ji úřad zasílat přímo 
na účet SVJ. Díky tomu se nebudou prohlubovat dluhy vůči spole-
čenství a sociální dávky budou vynakládány účelně.

Poplatek z pobytu

Zákon o místních poplatcích umožňuje městu zpoplatnit krátkodo-
bý pobyt. Týká se to osob, které na území města pobudou méně 
než šedesát dní. Město toto v rámci projektu využije a bude tento 
poplatek vyžadovat po pronajímatelích bytů. Ti budou buď muset 
prokázat, že se jich podle zákona tento poplatek netýká, nebo jej 
uhradit za osoby s krátkodobým pobytem. Cílem je právě omezit po-
čty krátkodobých pronájmů nepřizpůsobivých lidí, kteří berou Bílinu 
jen jako levnou přestupní stanici na cestě k jinému bydlení. Za svůj 
krátký pobyt stihnou udělat dluh vůči městu, SVJ, znepříjemnit byd-
lení ostatním a třeba i napáchat přestupky nebo trestné činy, poté 
odejdou neznámo kam. Pokud se stane, že vlastníci bytů budou ig-
norovat komunikaci s městem, bude se na ně bude nahlížet jako na 
plátce poplatku a bude jim vyměřen. Když i to bude vlastník bytu ig-
norovat, může město zvýšit sazbu poplatku až trojnásobně a v přípa-
dě jeho neuhrazení je možné vymáhat ho prostřednictvím exekuce.

Nespolupráce majitelů bytů

Přestože se již v minulosti podařilo s některými z pronají-
matelů navázat poměrně dobrou spolupráci, projekt počítá  
i s tím, že ne všichni budou ochotni na domluvu s městem a nasta-
vená pravidla přistoupit. V takovém případě budou na problémová 
místa koordinátorem projektu pravidelně podávány podněty ke kon-
trole ze strany Krajské hygienické stanice, Policie ČR, Městské poli-
cie Bílina a Úřadu práce ČR.
Dále může město využít i další možnosti řešení nepříjemné situa-
ce v domě. Novela zákona občanského zákoníku totiž umožňuje 
na základě návrhu správce SVJ soudně nařídit prodej bytu tohoto 

Omezit obchod s chudobou a zlepšit soužití obyvatel v Bílině má projekt Pod ochranou města. Jedná se o sou-
část koncepčního projektu Bílina – bezpečné město a je zaměřený především na oblast nájemního bydlení. 
Projekt je souborem konkrétních postupů, které mají za cíl zvýšit bezpečnost obyvatel, omezit obchod s chu-
dobou na území města a zajistit zlepšení soužití obyvatel zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

bÍlina - beZpečné MĚsto

První fáze projektu zacílí na domy v Sídlišti Za Chlumem. 
Ilustrační foto.
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vlastníka, který i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti 
způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv 
ostatních vlastníků bytů.
V případě, že majitel bytu odmítne spolupracovat s městem Bílina a 
nadále budou jeho nájemníci porušovat domovní řád, základy sluš-
ného chování, zákony a vyhlášky, mohou na něj být také podány 
žaloby. Buď žaloba na náhradu škody ze strany ostatních vlastníků 
bytových jednotek, která vznikla nuceným snížením výše nájemné-
ho, a to v důsledku chování problémových nájemníků, jelikož svým 
jednáním snížili životní úroveň v celém domě. Nebo dále žaloba na 
zjednání nápravy závadného chování a porušování domovního řádu. 
Případně obě tyto žaloby najednou.

Dotované nájemné

Slušní noví nájemníci budou moci žádat město o dotaci na nájem-
né. Pokud splní podmínky, budou dostávat po dobu jednoho roku 
dva tisíce korun měsíčně. Podmínkami přiznání dotace bude podá-
ní žádosti o dotaci včetně doložení vlastního příjmu ze zaměstná-
ní nebo podnikání delší než 12 měsíců, trvalého bydliště ve městě 
Bílina nebo mimo město Bílina delší než 12 měsíců. Výjimku budou 
mít osoby pobírající důchod nebo studenti při doložení potvrzení  
o studiu.

Město také osloví zaměstnavatele z Bíliny a okolí s nabídkou poskyt-
nutí zvýhodněného bydlení ve městě pro jejich stávající či nové za-
městnance. Se zaměstnavateli, kteří budou ochotni spolupracovat 
s městem, bude uzavřeno memorandum o poskytnutí vzájemné 
součinnost.
Cílem tohoto opatření je přilákat do města Bíliny nové lidi, zejména 
pak mladé lidi se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.

Prostupné zaměstnání

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR chce město podpořit takzvané 
prostupné zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Pro-
stupné zaměstnávání se skládá ze tří fází.
V první dlouhodobě nezaměstnaný klient bude vykonávat práci 
formou veřejné služby ve městě, případně krátkodobých stáží za-
jišťovaných projekty Evropského sociálního fondu, s kratší týdenní 
pracovní dobou. Cílem je zvyknout si na pracovní povinnosti a dodr-
žovat pravidla zaměstnavatele.
Druhá fáze bude zajištěna prostřednictvím veřejně prospěšných 
prací například pro Městské technické služby Bílina, neziskové or-
ganizace, městský úřad, příspěvkové organizace města a podobně, 
případně formou společensky účelných pracovní míst.
V třetí fázi nastoupí klient k zaměstnavateli na běžném trhu práce 
buď formou společensky účelného pracovního místa či rovnou do 
klasického pracovního nebo služebního poměru s tím, že neziskové 
organizace, případně sociální pracovníci města budou klienta mini-
málně tři měsíce podporovat formou koučinku a mentoringu.

Financování a zhodnocení projektu

Všechna zmiňovaná opatření začne město v rámci projektu Pod 
ochranou města realizovat nejprve zkušebně po dobu jednoho roku, 
a to v domech 3, 4 a 5 v Sídlišti Za Chlumem, následně i v číslech 1 
a 2. Vyhodnocení všech pozitiv i negativ bude po dvanácti měsících 
činnosti, tedy v lednu roku 2023. Pokud se postup osvědčí, bude 
projekt aplikován na celou sociálně vyloučenou lokalitu, případně 
do celého města, kde budou bytové domy s problémovými nájem-
níky.
Pronájem bytů ze strany města, dotace pro slušné nájemníky, ale i 
služby realitních kanceláří, právníků či různé poplatky budou město 
něco stát. Přestože se dají náklady zatím jen velmi hrubě odhad-
nout, město počítá, že do projektu dá maximálně 2,7 milionu korun 
ročně. Část nákladů by se měla vrátit, například z poplatku za pobyt.

bÍlina - beZpečné MĚsto

Bílina - bezpečné město

Projekt Pod ochranou města je součástí programu Bílina - bez-
pečné město. Ten řeší komplexně problematiku bezpečnosti ve 
městě a zabývá se jejím zvýšením. V rámci tohoto programu na-
příklad město začalo vykupovat bytové domy v problémových 
lokalitách, aby se do nich nestěhovali nepřizpůsobiví obyvatelé, 
dále ve spolupráci s dalšími institucemi probíhají kontroly pro-
blémových lokalit, ale také se zvýšil a zefektivnil dohled strážní-
ků městské policie, navýšil se počet kamer na ulicích a mnoho 
dalšího.

Výhody pro obě strany

Hlavním cílem projektu Pod ochranou města je zlepšení soužití 
obyvatel bytových a věžových domů ve městě. Opatření kon-
krétně cílí na spolupráci mezi městem a majiteli bytů k pronájmu 
a jejich vzájemnou dohodu, aby majitelé měli motivaci mít ve 
svých bytech slušné nájemníky. Majitelé bytů se nebudou snažit 
mít za každou cenu ve svém bytě nájemníka, i když nepřizpů-
sobivého, jen aby nebyli ve ztrátě za náklady za byt. Město tyto 
náklady bude až půl roku hradit a pomáhat najít vhodného ná-
jemníka. Tomu pak ještě může rok přispívat na nájem. 

Pod ochranou města - souhrn opatření

- memorandum o spolupráci s majiteli bytů
- přímá úhrada dávek
- vyměření poplatku z pobytu
- restrikce při nespolupráci majitelů bytů
- dotace na nájemné
- spolupráce města při prostupném zaměstnání

Nevýhody a restrikce  

Pokud majitelé bytů k pronájmu nebudou spolupracovat s měs-
tem a jejich nájemníci budou problémoví, čekají je časté kontro-
ly různých institucí, vyměření poplatku z pobytu, který může být 
exekučně vymáhán (pokud se jich bude týkat ze zákona) a mo-
hou přijít dokonce i žaloby nebo soudně nařízený prodej bytu.

První fáze projektu zacílí na domy v Sídlišti Za Chlumem. 
Ilustrační foto.
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POZVÁNKY

Zveme Vás na další kurz šití 

KURZ ŠITÍ  
„PYŽAMOŽROUT“ 

Nechce si Vaše dítko uklízet pyžamko? Ušijte mu 
pyžamožrouta a máte po starostech… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo konání: tvořírna spolku ulice Čapkova 859, Bílina 
Kontakt:  Facebook Ženy nejen v sedu Bílina,  
tel. 607 586 990 
E-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz 
 
V případě zájmu o kurz nás neváhejte kontaktovat, rády vám sdělíme 
další potřebné informace. V ceně kurzu je drobné občerstvení. 

Cena kurzu: 150,- Kč 
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Mš šVabinského Mš Za chluMeM

Zš liDickÁ

Mš sÍboVa

Zš aléskÁ

Děti zaujaly trofeje Předškoláci slíbili, 
že budou hodní

Žáci si užili radovánky  
s bruslemi na ledě

Nadílku dostali zlatíčka 
i zlobílci

Žáci školy pomohli 
malému Míšovi

Děti z Mateřské školy Švabin-
ského navštívil ve spoluprá-
ci s Městským úřadem Bílina 
člen mysliveckého spolku pan 
Edelmann, který jim vyprávěl  
o tom, jak se myslivci starají o les  
a o zvířátka. Všechny děti zauja-
ly trofeje jelena, daňka i muflo-
na, vycpaniny zvířat, ale i kůže 
divočáka. Nakonec myslivec 
zapískal na vábničky a vysvětlil 
jejich význam. 

Bc. Radka Markowiczová

Jednoho krásného dne přišel 
do školky v Síbově ulici s čer-
tem a andílkem Mikuláš, ale 
ne na koláč. Vešel důstojně do 
každé třídy, ale nejdéle se za-
stavil v Sovičkách.
Nesl s sebou velkou Mikuláš-
skou knihu zlatíček a zlobíl-
ků, ve které bylo vše napsáno. 
Andílek obdaroval hodné děti 

Základní škola Aléská se jako 
každý rok zapojila do sbírky 
pro malého Míšu, jenž potře-
buje finanční prostředky, které 
mu pomohou s velmi náročnou 
léčbou a kompenzačními po-
můckami.
Na dny sbírky se žáci 9. tříd při-
pravovali velmi poctivě. Vytvo-
řili si informační plakáty a tréno-
vali projev, který měli možnost 
přednést ve všech třídách na-
příč školou. Druhý den již pro-

Jako každý rok nás ve školce 
navštívili Mikuláš a anděl. Děti 
i paní učitelky byly převlečeny 
za čertíky a andílky a náramně 

V průběhu listopadu a prosince 
postupně vyrážely naše třídy 
na zimní stadion v Bílině, aby 
si náležitě užily ledovou plo-
chu, která hodinu vždy patřila 
jen jim v rámci projektu Brus-
lení pro školy a školky, který 
zajišťuje bílinský hokejový klub. 
S odhodláním a dobrou nála-
dou jsme si vždy obuli brusle 
a vstoupili na led. Pro některé 
z dětí to bylo první setkání, a 
tak první „krůčky“ nebyly až 
tak jednoduché a neobešly se 
bez pádů, nicméně za pomoci 

si tuto akci užily. Všichni jsme 
s napětím sledovali, co má Mi-
kuláš zapsáno v Knize hříchů a 
zda se přeci jen čert neukáže a 
některého z hříšníků neodnese 
do pekla. 
Zazpívali jsme písničky a před-
nesli básničky, které jsme se 
pilně učili. Mikuláš nám nadě-
lil veliké balíčky plné dobrot 
s adventním kalendářem. Vy-
stoupeni dětí jsme zachytili 
videem jako malou náplast za 
neuskutečněné besídky. Videa 
jsme sdíleli s rodiči na faceboo-
kových a webových stránkách 
školky. Všechny děti slíbily, že 
budou celý rok hodné a své 
prohřešky napraví. Už teď se 
těšíme na další návštěvu Miku-
láše a anděla.      

Kolektiv učitelek

a podpory spolužáků u starších 
tříd a trenérů hokejového klu-
bu u mladších tříd, to nakonec 
zvládli všichni a zaslouží si jed-
ničku.
Moc se těšíme na pokračování 
projektu i v lednu roku 2022.
Děkujeme touto cestou bílin-
skému hokejovému klubu za 
vstřícnost a pomoc se zajiště-
ním jiných pohybových aktivit, 
které můžeme žákům v rámci 
hodin tělesné výchovy nabíd-
nout.

Mgr. Veronika Köhler

zlatíčka cukrovinkami a čert 
zlobílky zase pytlíčky s uhlím. 
Děti jim zazpívaly písničku  
a společně se všichni vyfotili. 
To už se nikdo nebál. A protože 
i zlobílkové slíbili, že se polepší, 
tak našli místo uhlíků i tašku se 
sladkostmi. Z dálky byl slyšet 
ještě zvonec a nadílky byl ko-
nec.                    Učitelky ze Soviček

bíhal prodej magnetek a sbírání 
darů pro Míšu.
Charitativní sbírka pro nás byla 
přínosem. Uvědomili jsme si, 
jak důležitou roli může taková 
drobnost hrát v životě malého 
člověka. Naši radost zvětšila  
i zpráva o tom, že se nám poda-
řilo vybrat 8 539 korun.
Děkujeme všem, kteří se do 
sbírky zapojili!

Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová
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Zš liDickÁ

Mš sÍboVa

Zš liDickÁ

Zš aléskÁ

Mš sÍboVa

Na Vánoce se žáci připravovali při výtvarné výchově 

Sovičky si umývaly ruce 
kouzelným mýdlem

Děti připravily vystoupení 
s tanečky na internet

Školou se rozléhalo 
řinčení řetězů

Malí výtvarníci kreslili  
do soutěže obrázky

vali uvolněné atmosféry, která 
k tomuto období patří. Některé 
práce se nám opravdu povedly, 
a tak určitě potěší naše nejbliž-
ší. Součástí vánoční dílny byla  
i výzdoba třídy a zdobení vá-
nočního stromečku.
Bohužel jsme nemohli v letoš-
ním roce připravit naše vánoční 
trhy ani vánoční dílnu se školní 
družinou. Epidemiologická si-
tuace neumožnila ani pořádání 
naší tradiční vánoční besídky 
nebo vánočního sportovní-
ho turnaje. Pro rodiče si žáci  

zelné mýdlo. S doprovodem 
básničky se snažily ho nanést 
na každý kousek svých rukou  
a vida, zvládnou to už perfekt-
ně.

Učitelky ze školky

krásnější svátky roku, Vánoce. 
I v mateřských školách děti 
přispěly k navození sváteční 
atmosféry tím, že si nachystaly 
vystoupením s vánočními ko-
ledami, básněmi a andělskými 
tanečky. Celý program můžete 
shlédnout na webu www.bilina.
cz v adventním kalendáři, kde v 
jedné vánoční kouličce nalez-
nete i prezentaci naší mateřské 
školy.

Lenka Zlatohlávková

Základní školou Aléská se rozlé-
halo řinčení řetězů a strašidelné 
bušení na dveře. Ani letos jsme 
neporušili tradici a i naší školou 
procházel Mikuláš s anděly a 
zlobivými čerty. Dlouho jsme 
byli napjatí, až jsme se dočkali. 
Nebylo to jen tak, čerti si chtěli 

odnést hříšníky do pekla, ti na-
konec slíbili, že se napraví, poté 
všechny děti zazpívaly písničku, 
a nakonec dostaly mikulášskou 
nadílku. Dětem se ulevilo, čerti 
nikoho neodnesli.

Mgr. Vladimíra Ulipová

Malí výtvarníci tak kreslili napří-
klad nemocnici, zateplení byto-
vých domů, hrady, školku či zá-
sahová vozidla Integrovaného 
záchranného systému.
Úkol to nebyl jednoduchý, ale 
nakonec ho všichni zvládli per-
fektně.

Kolektiv učitelek

Žáci i učitelé ze základní školy 
Lidická se řádně připravovali 
na nejkrásnější období v roce. 
V rámci výtvarné výchovy a 
praktických činností se rozhod-
li pro práci s různými materiá-
ly – svíčkami, papírem, chvojím 
nebo s keramickou hmotou, 
aby se pustili do výroby andělů, 
vánočních stromečků, svícnů a 
dalších výrobků, které jsme si 
připravili pro naše rodiče a pra-
rodiče.
Během hodin jsme si vzájemně 
pomáhali a patřičně jsme si uží-

Protože epidemiologická situa-
ce je stále velmi špatná, děti ze 
třídy Soviček už ví, že hygiena 
rukou je velmi důležitá. Aby se 
přesvědčily, jestli si umí správ-
ně mít ruce, vyzkoušely kou-

Vyzdobená okna, truhlíky na 
oknech, světýlka a plné výlo-
hy obchodů připomínaly nej- Šikovné Včelky a Sovičky z ma-

teřské školy Síbova se zúčastni-
ly výtvarné soutěže IROP Očima 
dětí. Jejich úkolem bylo výtvar-
ně ztvárnit sedm oblastí pro-
jektu. Nejprve si vybraly námět 
Cyklostezka, poté Zdravý, dále 
Úsporný, Kulturní, Perspektivní, 
Aktivní a nakonec Moderní. 

1. - 4.ročníku připravili besídku 
v online verzi. Vše jsme natočili 
a umístili na náš školní youtube 
kanál, aby se rodiče dětí moh-
li alespoň takto potěšit jejich 
opravdu krásnými výkony.
Věříme, že i přes všechny pře-
kážky se nám podařilo pro nás 
všechny vytvořit kouzlo Vánoc 
a těšíme se, že se v příštím roce 
snad vše v dobré obrátí a bu-
deme se moci společně s vámi 
všech aktivit účastnit.

Marie Sechovcová
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Mš čapkoVa, Mš Za chluMeM Mš čapkoVa, Mš Za chluMeM

DD tuchloV

Mš aléskÁ

Zš liDickÁ

Čekání na Ježíška zkrátilo 
posezení u stromečku

Dárečky potěšily klienty 
pečovatelského domu

Vůně cukroví v domově 
lákala k ochutnání

Na Mikuláše byly děti 
připravené

Informace podává žákům digitální panel 
sociálně patologických jevů. 
Vzdělávací i zábavné spoty 
jsou vysílané v horní části za-
řízení. Vysílání je přizpůsobeno 
rozvrhu školy, včetně hlasitosti. 
Žáci se dozví důležité informa-
ce, které jim pomohou při jejich 
jednání a rozhodování v každo-
denním životě.
Zařízení také nabízí pravidel-
ně aktualizované zpravodajství 

– Novinky.cz, Seznam zprávy, 
aktuality pro učitele z redakce 
Řízení školy nebo informace o 
počasí. Obsah vysílání je pravi-
delně aktualizován.
Ve spodní části panel přiná-
ší přehled důležitých školních 
informací jako jsou rozvrhy  

V předvánočním týdnu si děti 
ve školce užili posezení u vá-
nočního stromečku, který si 

samy ozdobily. Při čekání na Je-
žíška měly děti připravené ob-
čerstvení, zazpívaly si koledy a 
pak už netrpělivě vyhlížely, kdy 
přijde Ježíšek a zda jim přinese 
nějaké dárečky. Jakmile usly-
šely cinkání zvonečku, šly se 
podívat ke stromečku, kde na 
ně čekaly dárečky – různé sta-
vebnice, společenské hry, kni-
hy a několik dalších. Děti měly 
z hraček velikou radost, hned si 
je prohlédly a musely si je vy-
zkoušet a pohrát si s nimi.

Kolektiv učitelek

Děti rády tvoří a ještě raději dě-
lají radost. Proto MŠ Za Chlu-
mem a MŠ Čapkova připravila 
překvapení pro lidi žijící v Pečo-
vatelském domě v Bílině.
Děti s láskou vyráběly dárečky 
a doufají, že tím o vánoční čas 
potěšily všechny obdarované.

Lenka Zlatohlávková

O době adventu i Vánocích sa-
motných se často mluví jako 
o kouzelné době zahalené do 
tajemství a přání, plné zvoni-
vých tónů, rozmanitých vůní  
a chutí. I v našem domově bylo 
poznat, že jsou Vánoce oprav-
du na dosah. Děti byly ještě 
více plné očekávání a těšily se 
z každé činnosti, při které spo-
lečně kouzlily atmosféru Vánoc. 
O první adventní víkend jsme 

se dali do pečení cukroví, kte-
ré jsme si zpestřili poslechem 
vánočních koled a písní. Z trou-
by se linula krásná vůně, a tak 
jsme se nemohli dočkat, až 
bude cukroví hotové a budeme 
moci ochutnat. Někteří byli na-
tolik dychtiví, že by si i popálili 
prsty při vyndávání cukroví z 
plechu. Vůně vanilky nám při-
blížila kouzlo blížících se Vánoc. 
Po ochutnávce cukroví jsme 
se ještě pustili do výroby vá-
nočních přáníček a drobných 
dárečků, které jsme darova-
li dlouhodobě nemocným na 
LDN a interním oddělení tep-
lické nemocnice a klientům  
v DD Bystřany. Doufáme,  
že přání a dárečky udělaly ra-
dost a vykouzlily úsměv na tváři.

Děti a teta Jana

Jak to tak bývá, v předvánočním 
čase chodí kolem Mikuláš. Pro-
tože má hodně dobrot a musí 
obejít všechny děti, do školky  
v Aléské ulici přišel už začát-
kem prosince. Naše děti však 

byly připravené, znaly něko-
lik básní a písní s mikulášskou 
tématikou, a tak je pěkně Mi-
kulášovi zarecitovaly. Odměna 
byla slaďoučká a děti spokoje-
né.                         Kolektiv učitelek

Základní škola Lidická pořídi-
la nový digitální školní panel 
Ámos Vision, který umožňuje 
předávání informací ve škole 
novou, inovativní formou. Jed-
ná se o interaktivní vizuální 
nástěnku a zároveň informační 
panel školy, který má tvar chyt-
rého mobilního telefonu a po-
dobně se i ovládá.
Součástí Ámos Vision je vysí-
lání moderních informativně-

-vzdělávacích videospotů, kte-
ré jsou vytvořeny ve spolupráci 
s odbornými garanty jako jsou 
např. Dětské krizové centrum, 
Asociace Záchranný kruh, Stát-
ní zdravotní ústav, BESIP a dal-
ší Osvěta a podpora prevence 

a suplování, jídelníček, školní 
akce, videa školy, soutěže nebo 
kroužky. Žáci si zde mohou 
prohlédnout informace k volbě 
povolání, podívat se na výběr 
středních škol, ale také si za-
soutěžit ve formě různých kví-
zů nebo se jen podívat do své 
elektronické žákovské knížky.
Je to zkrátka moderní komu-
nikační nástroj pro všechny a 
pevně věříme, že se stane dů-
ležitým pomocníkem nejen 
pro žáky a učitele, ale také pro 
rodiče při jejich návštěvách ve 
škole.

Marie Sechovcová
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SPOLEČNOST

psištĚ bÍlina

STP Bílina

Psiště v Žižkově údolí funguje už rok

Členové svazu postižených si prohlédli Čapí hnízdo

Koncem loňského roku odjíž-
děli členové Svazu tělesně po-
stižených z Bíliny na zajímavý a 
dlouho připravovaný výlet na 
Čapí hnízdo, na který jsme se se 
snad všichni moc těšili a moc 
nás těší, že se nakonec povedl 
uskutečnit.
Cesta příjemně utíkala, za Pra-
hou jsme se zastavili na ob-
čerstvení, někdo si dal kávičku, 
někdo i něco dobrého k tomu a 
pokračovali ještě asi půl hodiny. 
Čapí hnízdo se při příjezdu ha-
lilo do mlžného oparu, ale slu-
níčko už svítilo, takže opar se 

bazény jsou vyboulené a pro-
tékají. Šatny byly naplněné 
dnes již nepotřebnými věcmi, v 
dezolátním stavu byly střecha  
a stropy, ze kterých protékala 
voda do elektrického vedení  
a světel. Lavičky zrezivělé a 
prkna ztrouchnivělá, oplocení 
vzalo také za své.
Spolek Psí škola Bílina  ve spo-
lupráci s vedením města a jeho 
odbory se snaží tomuto koutu 
vdechnout opět život a lesk, 
ač s jiným záměrem, ale opět 
se  snahou vybudovat tu místo, 
kde si děti, dospělí a psi mohou 
společně hrát a učit se od sebe 
navzájem - bez strachu z pro-
vozu nebo útěku či napadení 
chlupáčem.
V loňském roce prošla údržbou 
zelená  plocha, vzrostlé stromy 
byly zkontrolovány a následně 
proveden prořez pro bezpečný 
pohyb osob na Psišti. Vzniklo 
nové oplocení a lavičky pro ná-

která si vezmou z ruky pamlsek, 
jiná slyší i na jméno a už čekají 
na dobrůtku. Mají tu například 
dvě černé labutě, orla mořské-
ho, surikaty, nebo třínohého 
vydrýska.
Viděli jsme také zdravá zvířát-
ka jako koně, oslíky, prasátka, 
slepičky, králíčky a tréninko-
vou dráhu pro koně nebo stáje. 
Navštívili jsme samozřejmě i 
symbol ptačího hnízda, kde je 
speciální akustika. Překvapila 
nás upravenost celého objektu, 
kdy vás lákala i travička, která 
byla skoro bez spadaných listů, 

Již rok se v Žižkově údolí na 
Psišti potkávají milovníci psů a 
profesionální psovodi. Za rok 
působení se povedlo mnoho 
plánů a projektů uskutečnit.
Především nám velkou radost 
dělají naši trenéři, ať z řad zá-
chranářů ústecké kynologické 
brigády, chovatelů, ale i výcvi-
káři mysliveckých psů. Jejich 
profesní životopisy se opět 
rozrostly o nemalé úspěchy a 
vítězství na několika soutěžích 
či výstavách. Získání některých 
oprávnění posouvá Psí školu k 
nabídce dalších možných za-
jímavých programů, ukázek a 
výuky výcviku pro širokou ve-
řejnost, ale i pro děti z mateř-
ských i základních škol.
Snad každý Bíliňák prošel 
koupalištěm v Žižkově údolí 
a pamatuje si ho ve svém les-
ku s čistou průzračnou vodou 
v bazénech. Bohužel z této 
doby zůstaly jen vzpomínky, 

postupně rozpustil a byl nád-
herný slunečný den.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny 

- členové svazu a uživatelé Pe-
čovatelské služby Bílina. Proto-
že jela i starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová měla kaž-
dá skupina svou vedoucí. Prošli 
jsme s průvodcem areál Čapího 
hnízda, v ekocentru jsme viděli 
zvířátka, která jsou postižená, 
mají třeba nefunkční křídlo, no-
žičku či jiný hendikep a ve volné 
přírodě by zahynula. Na Čapím 
hnízdě v pohodě dožívají, jsou 
zvyklá na své ošetřovatele, ně-

vštěvníky. Pro složky IZS a širo-
kou veřejnost byly instalovány 
překážky pro psy. V neposled-
ní řadě opětovné zprovoznění 
WC, alespoň pro letní měsíce,  
a oprava části elektrického 
vedení. Ke konci roku  došlo 
k opravě střechy, která napo-
může vysušení již vyklizených 
původních šaten a vzniku před-
náškové místnosti a klubovny 
spolku.
Nový rok je před námi a členo-
vé spolku již chystají pravidel-
né tréninky pro každého, kdo 
se rozhodne navštívit Psiště se 
svým psím mazlíčkem, ale i bez 
něj jen na prohlídku a popoví-
dání či pro profesní radu pso-
vodů.
Novinkou nebude ani nabídka 
programu pro školky a školy  
a na začátku září se opět může-
te těšit na Mezinárodní psí vý-
stavu Bílina 2022.

Renata Vítová

a tak krásně zelená, posečená, 
abyste se po ní prošli.
Po prohlídce nás čekal výborný 
oběd i se zákuskem a potom 
už nastal čas k návratu domů. 
Ještě jsme si stihli koupit pro-
pagační materiály, vyfotili jsme 
se před autobusem a už jsme s 
lítostí cestovali domů. Všem se 
zájezd doufám líbil.
Děkuji i všem účastníkům zá-
jezdu za to, že byli disciplino-
vaní a zájezd proběhl bez sebe-
menších problémů.

Lada Zámostná
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pečoVatelskÁ služba bÍlina 

Díky zaměstnancům 
sklárny uslyší poprvé 
Elizabethka své rodiče

Vánoční balíčky 
potěšily seniory

Malá Elizabethka, která loni v 
říjnu oslavila první narozeni-
ny, neměla při narození úplně 
štěstí. Po mnoha vyšetřeních 
totiž u ní lékaři diagnostikovali 
oboustrannou hluchotu. Proto, 
aby mohla poprvé slyšet hlasy 
své maminky a tatínka, potře-
buje sluchátka. Z částky 100 
tisíc korun ale proplácí zdra-
votní pojišťovna jen 40 procent. 
Zbylých 60 tisíc korun musí 
zaplatit rodiče. „Není to v naší 
firmě poprvé, co kolegům ne-
byl lhostejný osud dítěte někte-
rého z jejich spolupracovníků.  
I v případě Elizabethky okamži-
tě požádali o vyhlášení sbírky 
pro malou holčičku. Chtěli své-
mu kolegovi pomoci v nelehké 
životní situaci,“ řekl personální 
ředitel AGC Automotive Czech 
Tomáš Brokeš začátek příběhu 
malého děvčátka, jehož otec ve 
firmě pracuje. 
Plánem bylo do konce loňské-
ho roku vybrat zbylých 60 tisíc, 
a ulevit tak rodinnému rozpočtu 
rodičů Elizabethky. „Takto rych-
lou reakci a obrovskou vlnu so-

Vrabec domácí

Nejdříve vás zdravím v prvním 
měsíci roku 2022 a jdeme se 
podívat, kdo je hlavním hrdinou 
našeho toulání a koho budeme 
hledat.
Nemusíme jít daleko od domo-
vů, tento malý čiperný tvoreček 
nás provází věrně celý náš ži-
vot, až ho už někdo možná ani 
nevnímá. A přitom rozpustilý 
hopsající ptáček si naší pozor-
nost zaslouží. Jednak proto, že 
pomalu mizí z našich měst a 
přírody, a taky proto, že i když 
si myslíme - vrabčák, co je na 
něm zajímavého - zajímavý je.
Věděli jste, že vrabec domácí 
(Passer domesticus) je nejbliž-
ším příbuzným snovačů z Af-
riky? Že zatím o něm spoustu 
věcí nevíme a vědci stále vra-
bečka zkoumají? A že kdyby 
úplně vymizel, jeho zpěv by 
nám chyběl? A že je to spo-
lečenský ptáček a dokáže se 
sletět v obrovském počtu tře-
ba na nějaký strom a proště-
betat celou noc, aby ráno na 
chvilku zmizel? A že samička 
pokud přijde o některé vajíčko 
v hnízdě, snáší další a další, do-
kud počet není 4 až 6 kusů? Jak 
to spočítá, zatím nevíme. A že 
zahnízdí jen v blízkosti lidí, pod 
střechou nebo okapy, když se  
mu poštěstí, zabydlí na hnízdě-
ní ptačí budku i prázdné vlaš-
tovčí hnízdo? A že prostě toho 
rozpustilého ptáčka milujeme, 
je to tak?

Město Bílina spolu se zaměst-
nanci pečovatelské služby na-
chystalo vánoční balíčky plné 
dobrot pro bývalé bílinské oby-
vatele, kteří jsou nyní klienty 
Podkrušnohorských domovů 
sociálních služeb v Teplicích 

a Dubí, Domova důchodců v 
Bystřanech a na oddělení soci-
álních lůžek Hornické nemoc-
nice s poliklinikou Bílina. Pěkné 
připravené balíčky udělaly se-
niorům radost.

Eva Drégrová 

lidarity jsme snad ani nečekali. 
Během čtrnácti dní se totiž do 
sbírky zapojilo více než sto na-
šich kolegů, kteří přispěli část-
kou přes 84 tisíc korun. Roz-
hodli jsme se tedy, že jako firma 
částku dorovnáme na rovných 
sto tisíc, které společně se za-
městnanci malé holčičce vě-
nujeme,“ dodal Tomáš Brokeš. 
Předání šeku i peněz rodičům 
Elizabethky se uskutečnilo v 
pátek 10. prosince. 
Sbírka pro Elizabethku nebyla 
v chudeřické firmě jedinou, kdy 
zaměstnanci pomohli svému 
kolegovi. Před třemi lety mezi 
sebou vybrali společně s kole-
gy ze sesterské AGC Flat Glass 
Czech více než 150 tisíc korun 
na těžce nemocného syna ko-
legy. Jedenáctiletý chlapec 
byl tehdy na čekací listině na 
dvojitou transplantaci srdce  
a plic. Peníze sloužily na nákup 
a instalaci klimatizace s čisti-
čem vzduchu po celém bytě, 
jejíž pořizovací cena začínala 
na 100 tisících korunách. 

(red)

Vrabec domácí je přizbůso-
bivý ptáček, nedokáže se ale 
přizbůsobit dnešní rušné době, 
zateplování domů, kde už ne-
najde štěrbinky a místečka pro 
hnízdo, rozcuchané a zvenku 
neupořádané, zato uvnitř vy-
stlané teplounkým peřím a 
mechem. V hnízdečku samič-
ka snáší 4 až 6 bělavých různě 
strakatých vajíček, na kterých 
se střídá v sezení se sameč-
kem 11 až 15 dnů, vylíhlá mlá-
ďata krmí hmyzem a po dvou 
týdnech i semínky a zrníčky.  
Zahnízdí až třikrát do roka.
Vrabce domácího si můžeme 
splést s vrabcem polním, oba 
jsou podobně zbarvení.
Vrabec domácí má tmavě še-
divé temeno hlavičky, černé 
hrdlo a bílé líce. Svrchní strana 
a křídla jsou hnědé. Samička je 
zbarvená skromněji, jen šedo-
hnědě. Tento druh se vyskytuje 
nejvíc v blízkosti lidí, kde najde 
dostatek potravy. Často ho ví-
dáme poskakovat i u obchod-
ních domů pod nákupními ko-
šíky, nebo po sídlištích kolem 
popelnic, kde sbírá drobečky a 
různou potravu.
Vrabec polní má hnědou hlavič-
ku a černou skvrnu na šedém 
líčku a je nepatrně pestřejší než 
domácí vrabčáček. Žije za měs-
ty na polích v remízkách a křo-
vinách, živí se semeny, zrním a 
hlavně hmyzem, shlukuje se do 
malých houfů, ale jeho veselý 
zpěv o něco kratší než u vrabce 
domácího, nás na něj upozorní.
I takový neposeda se dá ocho-
čit. Našla jsem spadlé hníz-
dečko s holátky, dokrmila je a 
jak postupně vylétávali mladí 
vrabčáčci z krabice na balko-
ně, večer se vždy vrátili a hla-
sitě vyžadovali krmení. Když 
dospěli, přivedli si kamarády a 
veselý cvrkot nebral konce.
Lidičky,užívejte si klidné zimní 
dny a pamatujte na ptačí kama-
rády, pár zrníček nebo kousek 
tvrdého pečiva udělá našim 
věrným průvodcům hlavně v 
zimě radost.

Jitka Brejníková

přÍroDa V bÍlinĚ a blÍZkéM okolÍ, ZnoVuožÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ



20 1  /  XXXII  /  19 .  l edna 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

SPOLEČNOST

DDM bÍlina

Domeček už připravuje letní tábory pro děti
Již nyní pro vás pečlivě připra-
vujeme příměstské a výjezdové 
tábory. Celkem máme devět 
příměstských táborů a tři výjez-
dové.
Příměstské tábory probíhají 
vždy od pondělí do pátku. Děti 
zažijí mnoho dobrodružství, vý-
letů, soutěží a hlavně budou se 
svými kamarády.

Příměstské tábory 2022:
11. – 15.7. V tomto termínu bu-
dou dva tábory - Léto v pohybu 
a Dobrodružství se zvířátky
18. – 22.7. Prázdninové dobro-
družství
25. – 29.7. Zpátky do pohádky
1. – 5.8. Kouzelný klíč
8. – 12.8. Barevný svět
15. – 19.8. Youtubeři
22. – 26.8. V tomto termínu bu-
dou dva tábory - Sportovně 
akční a Pohodový tábor

Výjezdové tábory:
Letošní novinkou bude tábor 
určen pro rodiče s dětmi, kte-
rý se bude konat ve Sloupu v 
Čechách od 30. července do 6. 
srpna 2022. Od 2. do 9. červen-
ce bude probíhat další tábor v 
rekreačním středisku Mladoti-
ce – Jumanji NEXT LEVEL. Pro 
velký úspěch pokračujeme ve 
hře. Můžete se těšit na spoustu 
nových soutěží a dobrodružství. 
Posledním tradičním táborem 
bude Soustředění aerobiku v 
Nové Vsi nad Nisou, které se 
bude konat od 6. do 14. srpna 
2022. Tábor je určen pro děti 
ze zájmových kroužků aerobi-
ku Cipísek, Cvrček, Crazynky a 
Candy.
Na celou nabídku se můžete 
těšit od ledna 2022.

Věra Ryjáčková
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Rada města schválila realiza-
ci projektu POD OCHRANOU 
MĚSTA, program pro řešení 
sociálně vyloučených lokalit v 
Bílině, v rámci projektu Bílina 
– bezpečné město, s účinností 
od 01.12.2021. Zároveň schvá-
lila realizační tým, kterým jsou 
členové komise pro bezpeč-
nost a prevenci kriminality a 
pracovní skupiny pro elimina-
ci sociálně nežádoucích jevů, 
hlavního koordinátora, admi-
nistrátora projektu a zástupce 
vedení města pro komunikaci 
s vlastníky bytů. Veškeré in-
formace k projektu budou v 
průběhu prosince zveřejněny 
na připravovaných webových 
stránkách. 

Rada města rozhodla zveřej-
nit výzvu k podání nabídek na 
veřejnou zakázku na stavební 
práce, a to na zajištění havarij-
ního stavu budovy lázní Kysel-
ka s tím, že zakázka je rozdě-
lena na dvě části: část č. 1 se 
týká odstranění nevhodných 
povrchů uvnitř hlavní lázeňské 
budovy a ochrana historic-
kých dveřních křídel a část č. 2 
úpravy přilehlých ploch hlavní 

lázeňské budovy za účelem 
odvodnění této budovy. 

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřejné 
zakázky malého rozsahu na:

● dodávku komunálního vozi-
dla pro sběr a svoz parkových 
košů pro Městské technické 
služby Bílina, je nabídka spo-
lečnosti I-Tec Czech, s. r. o., 
Ostrava–Vítkovice,
● pracovní vozidlo s příslu-
šenstvím pro Městské tech-
nické služby Bílina je nabídka 
společnosti Unikont Group, s. r. 
o., Praha,
● na opravu chodníku před 
ZŠ Praktická, Bílina, je nabídka 
společnosti Petr Arpáš, s. r. o., 
Bílina. 

Rada města schválila rámco-
vou smlouvu se společností 
SEŽEV chráněná dílna, s. r. o., 
která bude v příštím roce pro-
vádět vnitřní ostrahu objektu 
Městského úřadu Bílina a in-
formační službu pro veřejnost.

Rada města schválila termíny 
konání vítání občánků na rok 

Zastupitelstvo města schváli-
lo návrh rozpočtu města Bíliny 
na rok 2022 v této výši:
Celkové příjmy ve výši
 403.524.000 Kč
Celkové výdaje ve výši
 449.369.000 Kč

Zastupitelstvo města schvá-
lilo návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu města Bíliny na 
období let 2023 – 2024 ve výši:
rok 2023:
Celkové příjmy ve výši 
382.709.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 
565.364.000 Kč

rok 2024:
Celkové příjmy ve výši 
385.820.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 
498.347.000 Kč.
Zastupitelstvo města vydá-
vá obecně závaznou vyhláš-
ku města Bílina o pohybu psů 

na veřejných prostranstvích, 
kdy oproti stávající vyhlášce 
došlo k úpravám týkajících se 
především znečištění veřejné-
ho prostranství psími výkaly 
nebo jejich neodstranění, kte-
ré upravuje zákon č.251/2016 
Sb., o některých přestupcích a 
nově byly vymezené prostory 
pro volný pohyb psů. Přehled 
prostor naleznete v ledno-
vém Bílinském zpravodaji a na 
webu města.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo harmonogram zasedání 
Zastupitelstva města Bíliny v 
roce 2022 v následujících ter-
mínech: 9. března, 8. června, 7. 
září.

Zastupitelstvo vzalo na vědo-
mí projekt Pod ochranou měs-
ta – program pro řešení sociál-
ně vyloučených lokalit v Bílině 
v rámci projektu Bílina – bez-

2022. Vítání občánků se bude 
konat vždy v úterý od 14:30 
hod. a 15:30 hod., v následují-
cích termínech: 15. března, 14. 
června, 13. září, 13. prosince. 

Rada města schválila nájem-
ní smlouvu se Severočeskými 
doly, a. s., na pronájem garážo-
vých stání pro Jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Bílina. 
Zároveň schválila darovací 
smlouvu, na základě které ob-
drží jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů dotaci od společ-
nosti ČEZ, a. s., ve výši 150.000 
Kč na zakoupení vybavení. 

Rada města schválila smlou-
vu o zajištění péče pro psy a 
kočky, kterou bude pro město 
v příštím roce zajišťovat spolek 
Anidef, z. s., Žim. 

Rada města schválila přijetí 
finančního daru ve výši 21.960 
Kč od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s. Finanční 
prostředky budou použity na 
obědy pro 7 žáků Základní ško-
ly Za Chlumem. 

Rada města schválila návrh 
na zápis do kroniky města Bíli-
na za rok 2020. Kroniky města 
od roku 1945 jsou k dispozici 
na webových stránkách měs-
ta https://www.bilina.cz/cs/
mesto-bilina/kronika-mesta.
html.  

Rada města schválila dohodu 
se společností hřiště.cz, Brno, 
na základě které dojde k od-
stranění reklamovaných vad 
na parkourovém hřišti Za Chlu-
mem. V rámci reklamace bude 
nejpozději do 31.05.2022 opra-
ven celý povrch hřiště. 

Rada města schválila odmě-
nu ředitelkám základních a 
mateřských škol, domu dětí a 
mládeže, centrální školní jídel-
ny, řediteli základní umělecké 
školy a jednatelce společnosti 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., za splnění úkolů 
a za úspěšné řešení neočeká-
váných a specifických událostí 
souvisejících s koronavirovou 
pandemií.

pečné město, jehož hlavním 
cílem je připravit soubor opat-
ření a nástrojů, která pomohou 
zlepšit bezpečnost občanů 
města Bíliny a pomohou ome-
zit tzv. obchod s chudobou na 
území města a zajistí zlepšení 
soužití obyvatel zejména v so-
ciálně vyloučených lokalitách, 
s účinností od 01.12.2021.

Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí přehled vyhod-
nocených veřejných zakázek 
zadávaných prostřednictvím 
elektronického nástroje E-
-ZAK za období od 01.01.2021 
do 22.11.2021, včetně zakázek 
vyhlašovaných u zřizovaných 
příspěvkových organizací nebo 
právnických osob založených 
městem, kdy u předpokládané 
hodnoty zakázek došlo k úspo-
ře částky ve výši 12.354.852,68 
Kč.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo smlouvu o kumulativní 
novaci smlouvy o spolupráci 
při zajišťování dopravní obsluž-
nosti veřejnou linkovou dopra-
vou a veřejnou drážní osobní 
dopravou ve věci spoluúčasti 
města Bílina na propadu tržeb 
v dopravě v souvislosti s III. vl-
nou koronavirové krize.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo prodej bytového domu v 
ul. M. Švabinského 655–657 
za kupní cenu 13.300.000 Kč, 
kdy si zároveň v kupní smlouvě 
vyhradilo právo zpětné koupě 
na dobu určitou a povinnost 
kupujícího nabídnout po pro-
vedení rekonstrukce objektu, 
a to vždy při uvolnění bytové 
jednotky, 1/3 bytů pro potřeby 
města za nájemné ponížené o 
20 % ve srovnání s nájemnými 
sjednanými kupujícím s jinými 
nájemníky.

Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny, které se konalo 30. listopadu 2021

Tisková zpráva po zasedání zastupitelstva města, které se konalo 15. prosince 2021

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA - TERMÍNY PRO ROK 2022:

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.
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RŮZNÉ

INZERCE

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Velmi děkuji všem sestřičkám a lékařům z očkovacího centra Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou za jejich vstřícnost a ochotu. Jsou k se-
niorům velmi milí, pomohou hůře pohyblivým lidem. Moc jim za vše 
děkuji. 

Marta Pávková

Velmi ráda děkuji dětem a paní učitelkám z mateřských škol Čapkova 
a Za Chlumem, ale také z  neziskové organizaci ELPIDA, za překrásné 
vánoční dárky pro seniory. Děkuji také školákům ze Základní školy v 
Novosedlicích za kouzelná Vánoční přáníčka. Všechny tyto výrobky 
udělaly seniorům velikou radost.

Ing. Markéta Kalivodová 
vedoucí Pečovatelské služby Bílina

Děkuji celému kolektivu LDN C. Strávila jsem tam pět týdnů rehabi-
litace po operaci kyčle. Všichni o mě pečovali a vždy měli úsměv na 
tváři, který také léčil. Ještě jednou děkuji.

Eva Sýkorová 

Mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2022 přejí bílinští baráčníci všem 
občanům našeho města. Také děkujeme městu Bílina za podporu  
v naší činnosti.

ponocný Vladislav Heřmánek 

Termíny svateb na rok 2022

15. ledna
12. února
12. března

9. a 23. dubna
14. a 28. května
11. a 25. června

9. a 23. července
13. a 27. srpna
10. a 24. září
8. a 22. října

12 a 26. listopadu
10. prosince

Vždy od 10 do 14 hodin.

Každý první pátek v měsíci 
lze uzavřít sňatek 

v kanceláři matriky.

Dne 5. ledna 2022 uplynulo 7 let, co nás opustil náš milovaný syn, 
bratr a vnuk

Miroslav Drábik
Vzpomínají máma, bratr, babička s dědou.
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HC Draci Bílina

Mládežnický oddíl bílinských 
Draků ve spolupráci s městem 
Bílina v roce 2021 podpořili pro-
jekt Bruslení pro školy a školky. 
Město podpořilo na tento projekt 
finančním obnosem třicet tisíc 

ných hodin na zimním stadionu 
pečoval proškolený trenér z dra-
čího oddilu. O starší děti se již po-
starali samotní učitele.
Za klub HC Draci Bílina si přeje-
me, aby spolupráce pokračovala 

prostory zimního stadionu a do-
zvědět se, jak oddíl hokejové 
mládeže funguje. Po prohlídce 
a představení klubu následuje 
trénink na ledové ploše, kde za 
přítomnosti zkušených trenérů 
a našich odchovanců bude pro 
děti připraven bohatý program, 
včetně modulového zápasu naší 
dračí líhně.
Rodiče nemusí mít žádné obavy, 
kde a jak si obstarat hokejovou 

V předvánočním čase se na bí-
linském zimním stadionu oproti 
minulosti nekonal zažitý tur-
naj Christmas cup, který zaplnil 
prakticky celodenní provoz na 
zimním stadionu až do nového 
roku. Vedení HC Draci - mládež, 
pod jejichž záštitou se turnaj ně-
kolik let organizoval, se rozhodl v 

až 5. tříd, a také ročníky prvních 
tříd společně s naší dračí líh-
ní. Pro nejmenší dráčata to byla 
první možnost okusit ostrý hoke-
jový zápas. Nadšení z takového 
zážitku se nedá slovy dobře vy-
stihnout.
Domácí zápasy přinesli pro vět-
šinu hráčů i bouřlivé povzbuzo-

korun. Bruslení využívaly zejmé-
na základní školy Za Chlumem a 
Lidická. Velký zájem o tyto ho-
diny mělo také bílinské gymná-
zium.
O nejmenší děti během zajiště-

i v příštím roce a děti si užili rado-
vánky na ledové ploše a zdoko-
nalili se v technice bruslení.

František Weigl 

V prvním měsíci nového roku se 
bude opět konat náborová akce 
zaměřená zejména na nové ho-
kejisty a hokejistky, nejlépe ve 
věku od 4 do 8 let.
Akce se bude konat na Zim-
ním stadionu v Bílině v neděli  
30. ledna od 13 do 16 hodin.
Celá akce je pořádána pod zášti-
tou Českého hokejového svazu.
Během připraveného progra-
mu si budete moci prohlédnout 

výstroj nezbytnou pro bezpeč-
nost dětí. Vše vám rádi zapůjčí-
me a pomůžeme výstroj správ-
ně obléci.
Děti si také odnesou malý dárek 
od hokejového svazu a HC Draci.
Hokej je skvělá zábava, přijďte 
mezi nás!

František Weigl 

této tradici nepokračovat.
Vznikl tak prostor pro organizaci 
malých turnajů pro všechny vě-
kové kategorie našeho oddílu a 
také pro veřejnost.
Prostor představit se na domácí 
půdě, před svými příbuznými do-
stali postupně junioři, dorostenci, 
mladší a starší žáci, kategorie 3. 

vání. Před takovou atmosférou se 
hraje vždy o mnoho lépe. Draci 
dostali také možnost poprvé vy-
jet na ledovou plochu v nových 
dresech. Ty jim evidentně přiná-
šejí štěstí a zvyšují sebevědomí. 
Jejich hokejové výsledky se totiž 
o mnoho zlepšily.

František Weigl 

Žáci základních škol a mateřských školek bruslili s Draky

Mladí hokejisté pořádají v lednu nábor členů

Řadu menších turnajů si užili hokejisté každého věku



VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 20. ledna do 20. února 
KRADLI JSME SOUSEDŮM RAJČATA 
Výstava ke stejnojmennému romá-
nu Grigorije Nikiforova. Vernisáž ve 
středu 19. ledna 2022 od 17 hodin.

MĚSTSKÉ DIVADLO
neděle 23. ledna, 15 hodin
TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Jedná se o jednu z nejslavnějších po-
hádek Anglie, která se stala předlohou 
pro nové zpracování veselého příběhu tří 
prasátek. Jejich spor o materiál na do-
mečku a následná konfrontace se zlým 
vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
čtvrtek 20. ledna, 27. ledna, 18 a 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Latinské tance pod vedením Nikol Dufkové.

DIGITÁLNÍ KINO
čtvrtek 20. ledna, 18 hodin
sobota 22. ledna, 17 hodin
pátek 28. ledna, 20 hodin
SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu. 
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Mů-
žeme se zamilovat ve školce, v důchodu, 
na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.

pátek 21. leden, 17 hodin
sobota 29. ledna, 17 hodin
SPENCER
Během vánočních svátků s královskou 

rodinou na panství Sandringham v anglic-
kém Norfolku se Diana Spencer (Kristen 
Stewart), potýkající se s duševními pro-
blémy, rozhodne ukončit své deset let 
trvající a dávno vychladlé manželství s 
princem Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti 
o aférách a rozvodu, na Vánoce se musí 
o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. 
Diana tu hru zná. Ale letos to bude jinak.

pátek 21. ledna, 20 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Příběh dlouho očekávaného snímku začína 
tím, že Marek (Ján Koleník) požádá o ruku 
Hanu (Táňa Pauhofová). Následující děj se 
točí kolem jejich svatby u „českosloven-
ského“ moře v malebném Chorvatsku.

sobota 22. ledna, 20 hodin
VŘÍSKOT
Pětadvacet let po brutálních vraždách 
v městečku Woodsboro se na scéně 
objevuje nový vrah, který si nasadil na 
obličej kultovní bílou masku. Tentokrát 
se zaměří na teenagery, oživí tím dáv-
no pohřbenou noční můru a opět od-
kryje strašidelnou minulost města. 

čtvrtek 27. ledna, 18 hodin
pátek 28. leden, 17 hodin
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpod-
manivějších a nejrozporuplnějších hrdinů 
filmového světa značky Marvel, jehož 
představitelem je Oscarem oceněný Jared 
Leto, který se ve snímku mění v charis-
matického antihrdinu Michaela Morbiuse. 
Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou 
krevní chorobou. S úmyslem zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael 

rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdán-
livý úspěch přinese lék, který je však dost 
možná nebezpečnější než sama smrtelná 
choroba, neboť promění léčitele v lovce.

sobota 29. ledna, 20 hodin
UKLÍZEČKA PŘÍZRAKŮ
V kriminálním dramatu se představuje 
Bradley Cooper jako mladý ambiciózní 
umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky 
vhodně zvolených slov, který se spojí s 
psychiatričkou (Cate Blanchett), která je 
však mnohem nebezpečnější než on sám.

neděle 30. ledna, 15 hodin
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Princezna Barbara není žádné uťápnuté 
stvoření a nenechá si od tatínka krále nic 
přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krá-
le drží v hrsti zloduch, který mu ukradl 
zázračný lektvar. Jako správná rebelka 
se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí 
na strašidelnou lesní příšeru, ale protože 
ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život 
Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese 
diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím 
hodně těžko srovnává, vlastně ji i tak trochu 
nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nená-
vistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké.

GALERIE POD VĚŽÍ
do 31. ledna
VÝŠIVKY
Výstava Evy Vágnerové.

ŽENY NEJEN V SEDU
22. ledna, 9 hodin
PYŽAMOŽROUT
kurz šití
tvořírna spolku v ulici Čapkova 859

kulturnÍ serVis


