
Domy hrůzy na Teplickém Předměstí 
prochází zásadní změnou 

BÍLINU ZAHALILY 
LEDOVÉ ČERVÁNKY
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Dílna ručního papíru vyrábí
regionální produkty, ukazuje 
je výstava
Únor v Galerii Pod Věží patří 
obrazové výstavě ručního papíru 
Ireny Štyrandové. Papír se jí stal 
doslova osudným a dnes je nejen 
jejím koníčkem.

Knihovna chystá revizi knih,
bude uzavřená
Městská knihovna na náměstí 
plánuje dvoutýdenní uzavírku 
kvůli revizi knihovníhoho fondu. 
Ta se bude konat od 14. do  
26. února.

V Bílině se málo třídí, přísné 
normy zvednou poplatek
Zhruba od padesátých let 
minulého století měl snad každý 
alespoň jednou v ruce balík 
svázaných novin a papíru, který 
měl skončit ve sběru.

Projděte se s Tripperem 
a získejte odměnu
Turistický průvodce s hádankou 
Tripper doslova v informačním 
centru zdomácněl. Výhodou 
této brožury je projít si město  
s historickými fakty a objevit nová 
místa.

Běžkování se občas změnilo 
v zábavné pokusy
Děti se moc těšily na výlet na 
Komáří hůrku. Po příjezdu na 
místo nás čekaly ne úplně ideální 
sněhové podmínky pro běžkování. 

Hokejistky z Bíliny se zúčastní 
olympijských her
Pokud se v dnešní turbulentní 
době nestane nic nepříjemného, 
budou naše město reprezentovat 
pod pěti kruhy dvě hráčky, které 
si prošly mládežnickým hokejem 
v Bílině.
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Vážení čtenáři,

krásná téměř jarní fot-
ka pořízená začátkem 
roku uvedla únoro-
vé vydání Bílinského 
zpravodaje. V něm 
přinášíme informa-
ce o aktuálním dění 
ve městě. Za zmínku 
rozhodně stojí první 

jednání všech zúčastněných v projektu Pod 
ochranou města. Přítomní byli zástupci SVJ, 
kteří reálně popsali potíže při bydlení vedle 
nepřizpůsobivých obyvatel. Mohly tak být 
nastavené konkrétní kroky, které začnou tyto 
problémy řešit. Projekt se nyní týká tří domů 
v Sídlišti Za Chlumem, zda v nich bude život 
příjemnější, ukáže až čas. Všichni doufáme, 
že to tak bude, že se činnost všech angažo-
vaných vyplatí a projekt se bude moci rozšířit 
i na další domy ve městě.
Na vnitřní dvoustraně přinášíme velký článek 
o třídění odpadů. V Bílině se totiž dlouhodobě 
třídí málo, a to může být v budoucnu příčinou 
zdražování svozu odpadu. Informujeme tedy 
nejen o tom, co se má jak třídit, ale hlavně 
proč. 
Nechte se také pozvat na různé akce, pře-
devším na Reprezentační ples města Bíliny, 
který se uskuteční 26. března. Vstupenky si 
můžete koupit v informačním centru.

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Na Kyselce roste nová správní
budova
Během druhé poloviny roku by měla 
koupališti na Kyselce i tamnímu 
kempu sloužit nová správní budova. 

Dva nejhorší domy prochází 
zásadní změnou
Dva domy na Teplickém Předměstí 
zásadně mění svou pověst domů 
hrůzy. Panelák nad Zajíčkem  
a dům s čísly popisnými 655 až 657 
v ulici M. Švabinského mají nového 
majitele.

Bílinské domácnosti mohou
navštívit statistici
Do 12. června letošního roku bude 
Český statistický úřad provádět 
šetření o životních podmínkách 
českých domácností. 

Neusnadňujte zlodějům návštěvu 
vaší chaty
V zimě navštěvují majitelé rekre-
ačních objektů své zahrádky, chaty 
a chalupy méně než v jiných ročních 
obdobích.

Pečující osoby mohou navštívit 
novou poradnu
V nových prostorách pečovatelské 
služby v Havířské ulici byla nově 
otevřena poradna pro pečující 
osoby. Poradna je určena všem, 
kteří se starají o své blízké.

Dospělí čtenáři čtou nejraději 
detektivky a romány, děti komiksy
Mezi nejoblíbenější literární žánry 
čtenářů bílinské knihovny v loňském 
roce patřily detektivky a romány pro 
ženy. 
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sport

Z RADnICe

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

Alžběta 

Je nádherná černá kříženka labradora 
s typickou povahou tohoto oblíbeného 
plemene. Je veselá, optimistická, přátelská 
k lidem i ke psům. Je to větší fenka, váží 33 
kg, je aktivní a hravá. Můžeme ji doporučit 
i k dětem, možná ne úplně malým, aby je 
neporazila. Alžběta je čistotná. Na vodítku 
malinko tahá, je přiměřeně aktivní, ale jak 
známo, labradoři mají povahu štěněte až 
do pozdního věku, Alžbětě jsou odhadem 
4 roky. Míček, hračky a aportování patří 
samozřejmě mezi oblíbené kratochvíle.

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

KULtUra
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oDDĚlenÍ žIVotnÍho pRostřeDÍ

 oDboR neMoVItostÍ A InVestIC

V těchto dnech probíhá ve měs-
tě redukce populace holubů ve 
vybraných lokalitách na Praž-
ském a Teplickém Předměstí,  
v Sídlišti Za Chlumem a v centru 
města. Využita jsou odchytová 
zařízení, která jsou nainstalová-
na na střechy bytových domů.
Efektivita odchytu holubů závisí 
na počasí a na množství potravy 

Úřad můžete kontaktovat 
bez osobní návštěvy

Vzhledem k rychlému nárůstu počtu osob pozitivně tes-
tovaných na covid v celé republice si Vás dovolujeme 
požádat, abyste v následujících dnech zvážili nutnost 
osobní návštěvy radnice a případně i dalších úřadů. 

Při komunikaci s pracovníky radnice můžete využít elek-
tronický, písemný, nebo telefonický kontakt. K vyříze-
ní svých záležitostí můžete využít i Portál občana. (red)

Více informací na www.bilina.cz a portal.bilina.cz.

Během druhé poloviny roku 
by měla koupališti na Kyselce 
i tamnímu kempu sloužit nová 
správní budova. Její stavba pro-
bíhá od loňského června.
Původní, téměř celá dřevěná 

Nová budova bude stát na místě 
té staré, ovšem pro blízkost že-
lezniční trati, bylo nutné stavbu 
moderně a bezpečně založit. 
Při výkopech se objevila vyšší 
hladina spodní vody a stavbu  

v okolí. Proto prosíme občany, 
aby holuby nekrmili a také ne-
vyhazovali zbytky jídla z oken. 
Odchyt holubů pak ztrácí smysl. 
Odchyt bude probíhat do konce 
měsíce března, tedy v souladu 
se zákonem na ochranu přírody 
a krajiny, mimo období hnízdění.

(red)

stavba, stará desítky let, byla 
zcela nevyhovující. Město ji na-
hrazuje moderní patrovou stav-
bou, kde bude jak zázemí pro 
koupaliště i kemp, tak i služební 
byt pro správce.

o pár týdnů pozdržela. Celou 
investici hradí město z vlastních 
prostředků a předpokládané 
náklady jsou zhruba 12,5 milionu 
korun. 

(red)

Ve městě bude probíhat 
odchyt holubů

Na Kyselce roste nová správní budova 

bÍlInA - beZpečné MĚsto

V Bílině se konalo první společ-
né jednání v rámci projektu Pod 
ochranou města. Sešli se při něm 
zástupci města a jeho odborů, 
městské policie, Policie ČR, úřa-
du práce, Městských technických 
služeb, finančního úřadu, správ-

vitosti pronajímat nepřizpůsobi-
vým. Město mu naopak pomůže 
s hledáním slušného nájemníka  
a případně mu pokryje náklady na 
byt na přechodné období při ne-
obsazeném bytě. Dále chce  zpo-
platnit majitelům bytů krátkodobý 
pobyt nájemníků a také mimo jiné 
vytvořit funkci takzvaného profe-
sionálního předsedy. Podrobně 
popsaná opatření jsou na stránce 
www.bilinabezpecnemesto.cz. 
Všechna zmiňovaná opatření za-
čne 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 

covské společnosti Sever Plus  
a RADIP, podílníků domu číslo 3  
a zástupci SVJ bloků čísel 4 a 5  
v Sídlišti Za Chlumem. 
Nejprve byl všem přítomným 
představený projekt samotný, jeho 
cíle a činnosti k jejich dosažení. 
Projekt je souborem konkrétních 
postupů, které mají za cíl zvýšit 
bezpečnost obyvatel, omezit ob-
chod s chudobou na území města 
a zajistit zlepšení soužití obyvatel 
zejména v sociálně vyloučených 
lokalitách. Toho chce dosáhnout 
například uzavřením memoran-
da s majiteli pronajímaných bytů, 
které by potvrzovalo dohodu,  
že majitel bytů nebude své nemo-

1 a 2. Právě potřeba nezávislé oso-
by vykonávající práci předsedy 
SVJ nebo podílníků se při jednání 
ukázala jako důležitá. Současní 
předsedové se totiž stávají častým 
terčem útoků nepřizpůsobivých, 
když s nimi řeší nějaký problém. 
Což je pro ně demotivující a do-
chází i k situacím, kdy se předseda 
obává problém řešit. 
Při jednání se dále domluvila spo-
lupráce mezi všemi zúčastněnými, 
nastavily se pravidla komunikace a 
určily další kroky v rámci projektu. 
Podobná setkání se budou ko-
nat opakovaně, pokud se projekt 
osvědčí, rozšíří se i do dalších lo-
kalit ve městě.                                    (pn)

Pod ochranou města: Profesionální předseda domů  
je zapotřebí, ukázalo společné jednání
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KRIMI
polICIe čR

sVoDky polICIe čR

V zimě navštěvují majitelé rekreačních objektů 
své zahrádky, chaty a chalupy méně než v ji-
ných ročních obdobích. Toho nezřídka využívají 
zloději, kteří z opuštěných rekreačních objek-
tů kradou vše, co mohou zpeněžit, často mizí 
i potraviny a nápoje, které zde majitelé zane-
chali. Policisté registrují i případy, kdy v opuště-
ných objektech zloději po dobu i několika dnů 
přespávají. Právě v zimním období může ve 
větší míře docházet k vloupání do rekreačních 
objektů, je proto důležité svůj majetek chránit a 
řádně ho zabezpečit a eliminovat tak pravdě-
podobnost vykradení.
Je na každém majiteli nemovitosti, aby si svůj 
majetek řádně zajistil a co nejvíce eliminoval 
možnost vloupání. Informace o možnostech 
zabezpečení majetku je možné najít také na 
stránkách www.stopvloupani.cz. Základem 
každého zabezpečení objektu jsou mechanic-
ké zábranné prostředky. Dokážou pachatele 
zdržet, případně odradit od jeho úmyslu. Apli-
kují se na riziková místa, kterými jsou okna, dve-
ře, prosklené verandy, násypové otvory, vikýře, 
koupelnová okénka a podobně. Navíc je třeba 
chránit i přilehlé objekty (garáž, kůlna, dřevník, 
hospodářské stavby). Velký význam má i kva-
litní oplocení pozemku (plot laťkový, zděný, 
pletivo, žiletkový drát). Funkci plotu umocňu-
je, máte-li na pozemku vycvičeného hlídacího 
psa. Ke snížení rizika vloupání kromě techniky 
přispívají svým dílem i nejrůznější opaření, která 
v některých případech zloděje odradí. (red)

Základní preventivní opatření
- Pravidelná péče o zahradu - v zimě je to odkli-
zený sníh, v létě posekaný trávník, ošetřené zá-
hony, shrabané listí, pořádek, uklizené zahradní 
nářadí a technika.
- Je vhodné rekreační objekt i v zimních mě-
sících nepravidelně navštěvovat (i krátká pří-
tomnost v zimních měsících a např. prošlapaná 
cestička ve sněhu či odhrabaný sníh vyvolává 
dojem užívaného objektu).
●- Dokonalý výhled na vstupní branku či vrata, 
odstranění převislých větví přes plot, správné 

situování stavby ve vztahu k poloze pozemku, 
uzamykání vstupních i ostatních dveří v domku, 
přilehlých prostorů, skleníků, chlívků apod.
●- Kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí.

Preventivní rady a doporučení
- Mít objekt dostatečně pojištěn.
●- Všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel 
v chatových oblastech.
●- Nejrůznější sousedská výpomoc (udržujte 
dobré vztahy se sousedy a dohodněte se na 
vzájemné kontrole vašich objektů, vyměňte si 
telefonní čísla).
●- Nenechávat v chatách v době nepřítomnosti 
cenné věci - pachatelé krádeží odnášejí pře-
devším věci, které mohou dále zpeněžit např. 
elektrické pily, vrtačky, brusky, zahradní nářadí, 
elektrické nebo motorové sekačky, starožit-

nosti, různé domácí elektrospotřebiče, propan-
butanové lahve i pohonné hmoty v kanystrech 
atd. 
●- Pro případ vloupání si poznamenat výrobce, 
model a sériová čísla případně výrobní čísla 
přístrojů a věcí, pořídit kvalitní fotodokumentaci 
věcí, markantů a výrobních čísel (evidujte také 
název věci, pořizovací cenu, rok pořízení – při 
vyšetřování po vás budou požadovány uvede-
né údaje policií pro potřeby následného pátrá-
ní a pojišťovnou při uplatnění náhrady případné 
škody).
- Pokud dojde k vloupání, ihned po zjištění vše 
oznámit policii.
- V případě narušení objektu minimalizovat po-
hyb uvnitř do příjezdu policie, neuklízet, nema-
nipulovat s věcmi.

Neusnadňujte zlodějům návštěvu vaší chaty

Recidivista kradl v neobydleném domě

Z přečinů a krádeže se bude zodpovídat jed-
načtyřicetiletý recidivista, který je podezřelý, 
že se koncem loňského roku v Bílině vloupal 
do neobydleného panelového domu v rekon-
strukci, odkud z obvodových zdí a pojistkových 
skříní odcizil elektroinstalaci. Následně po ná-
silném překonání dveří vnikl do více jak dvou 
desítek bytů, odkud ukradl vodovodní baterie.  
Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 
padesát tisíc korun, muži, který už si na služeb-
ně převzal sdělení podezření, hrozí v případě 
uznání viny až tříleté vězení.

Lapka ve schránkách nic nenašel

Bílinští policisté dopadli muže, který se vloupal 
do dvou schránek určených pro výběr zboží z 
internetového obchodu. V minulosti třiadva-
cetkrát trestaný muž se domníval, že uvnitř 
najde nějakou elektrotechniku, měl ale smůlu, 
protože ani v jedné z vypáčených schránek nic 
nebylo. Policisté třiačtyřicetiletému muži sdělili 
podezření pro přečin krádeže ve stadiu poku-
su, s ohledem na jeho pestrou trestní minulost 
mu v případě uznání viny hrozí až tříleté vězení. 
(pčr)
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teplICké přeDMĚstÍ

Jak vypadaly domy, když jste se do nich přišel 
poprvé podívat?

Oba bytové domy, tedy dům, který jsem kou-
pil od města i druhý dům, takzvaný U Zajíčka, 
který se mi podařilo postupně vykoupit od 
soukromých vlastníků, byly ve stavu adekvát-
ním tomu, jaká sociální skladba nájemníků zde 
bydlela.

Jaké práce v nich probíhají nyní?

Dům U Zajíčka byl kompletně vyčištěn a probí-
há jeho zabezpečení proti vniknutí cizích osob. 
Zároveň byly zahájeny práce na projektové 
dokumentaci k jeho kompletní rekonstrukci. 
U druhého bytového domu jsme ve fázi jeho 
předávání ze strany města, ale i zde již zapo-
čaly práce na architektonické studii budoucího 
stavu domu, a to i v kontextu s okolní zástavbou 
a přilehlým parkem. Ten by měl v budoucnu pl-
nit svou původní funkci, tak jak si mnozí bílinští 
pamětníci pamatují.

Překvapilo vás něco v domě U Zajíčka?

Nemohu říci, že překvapilo. V této oblasti se 
pohybuji již dlouhou dobu, tak už jsem na lec-
cos zvyklý. Člověk neznalý by ale podmínkami, 

ve kterých jsou lidé ochotni žít, asi překvapen 
byl. A podotýkám, že tyto podmínky si tito lidé 
vytvářejí vesměs sami. Mě spíš stále zaráží, že 
se věci nechají dojít tak daleko a není to pou-
ze případ Bíliny. Bohužel se zde stále ukazuje, 
jak malé zákonné možnosti byly městu dány k 
tomu, aby dokázalo tyto negativní jevy elimino-
vat a řešit. To si většina lidí vůbec neuvědomuje 
a viníkem je pro ně automaticky město. Tak to 
ale skutečně není.

Jaké práce jsou v plánu na další období?

Jak jsem již uvedl ve své předchozí odpovědi, 
po dokončení projektových prací bude zaháje-
na kompletní rekonstrukce obou domů. Projekt 
je samozřejmě náročný jak časově, tak finanč-
ně a bude rozdělen do několika etap. Konkrétní 
harmonogram bude postaven na základě vý-
stupů z architektonické studie a následné pro-
jektové dokumentace.

Kdy zhruba předpokládáte, že by se do bytů 
mohli stěhovat první nájemníci?

Jednou z podmínek, ke kterým jsem se v kup-
ní smlouvě městu zavázal, je dokončení re-
konstrukce do dvou let. Předpokládám však, 
že obsazovat zrekonstruované byty začnu již 
v průběhu roku 2023. V roce 2024 by podle 
předpokladů měly být k dispozici i byty U Za-
jíčka.

V domech jsou i nebytové prostory, počítáte s 
jejich pronájmem podnikatelům, nebo je vyu-
žijete pro své potřeby?

Nebytové prostory budou na pořadu dne až 
na samém konci. Jejich obsazování případnými 
nájemci je limitováno budoucí skladbou oby-
vatel tohoto intravilánu, stejně jako jeho sta-
vem. Jinými slovy, bude-li zde hezký park, tak 
jak kdysi býval, podaří-li se nám zde vytvořit 
důstojné a bezpečné podmínky pro podniká-
ní, dovedu si představit, že nebytové prostory 
mohou sloužit jako provozovny pro obchody a 
služby tak, jak tomu zde v minulosti bylo.

Kolik bude k dispozici bytů nájemníkům v obou 
domech?

V součtu obou domů se jedná o 72 bytových 
jednotek. Ty budou dispozičně řešeny tak, aby 
pokryly široké spektrum budoucích nájemníků. 
Chceme, aby zde měly možnost najít domov 
jak rodiny s více dětmi, tak mladé bezdětné 
páry a rodiny s jedním dítětem, stejně jako se-
nioři. V nabídce tedy budou byty 1+1, 2+1 i 3+1.

Pomoc Teplickému Předměstí? Dva nejhorší domy 
prochází zásadní změnou, budou celé opravené
Dva domy na Teplickém Předměstí zásadně mění svou pověst domů hrů-
zy. Panelák nad Zajíčkem a dům s čísly popisnými 655 až 657 v ulici Maxe 
Švabinského mají nového majitele. Martin Prokůpek v rozhovoru popsal, 
co se na místě děje nyní a jaké má další plány.

Pavlína Nevrlá
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ZDRAVOTNICTVÍ

HNsP

oDbĚRoVÁ MÍstA nA CoVID-19 pečoVAtelskÁ službA

Historie zdravotnictví v Bílině

Možnosti testování 
na covid-19 v Bílině

Pečující osoby mohou 
navštívit novou poradnu

Spolek Bílina 2006 vypracoval 
druhou část historie zdravot-
nictví v Bílině. Týká se zhruba 
období od roku 2008 do sou-
časnosti. V Bílinském zpravodaji 
uveřejníme tento materiál v ně-
kolika dílech, k dispozici je také 
na stránkách www.hnsp.cz.

SEGMENT AMBULANTNÍ SPE-
CIALIZOVANÉ PÉČE je nej-
rozsáhlejší segment zdravotní 
péče, provozované Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou s.r.o. 
Bílina. K 1.7.2008 to bylo třináct 
lékařských oborů. Tím naplňuje 
smysl části jejího názvu „polikli-
nika“ jako větší ambulantní zdra-
votnické zařízení s ordinacemi 
praktických lékařů pro základní 
péči (předchozí dva segmenty) 
a ordinacemi specialistů růz-
ných lékařských oborů.
A) První tři specializované am-
bulance jsou ambulance inter-
ního (vnitřního) lékařství (odbor-
nost 101), poradna kardiologie 
(odbornost 107) a poradna dia-
betologie (odbornost 103) - jako 

V Bílině jsou k dispozici dvě 
odběrová místa, na kterých se 
můžete nechat otestovat jak an-
tigenními, tak PCR testy:

V ulici Želivského v budově 
městského úřadu (vchod Měst-
ská policie Bílina):
Provozní doba: pondělí až pátek 
8:00-12:00, 12:30-17:00; sobota 
a neděle 8:00-14:00 hodin. An-
tigenní a PCR testy bez nutnosti 
objednání.
Na parkovišti u hypermarketu 
Albert:
Provozní doba: pondělí až pátek 
12:00-15:45 hodin.
Antigenní a PCR testy, možnost 
objednání.

Podmínky testování:
5x PCR test za kalendářní mě-
síc je hrazen ze zdravotního po-

V nových prostorách pečova-
telské služby v Havířské ulici 
byla nově otevřena poradna 
pro pečující osoby. Poradna je 
určena všem, kteří se starají 
o své blízké (seniory, osoby s 
hendikepy, nebo nemocné). 
V poradně se mimo jiné do-
zvíte, jak o osobu pečovat, jak 
požádat o příslušné příspěvky, 

jištění osobám mladším 18 let, 
které se ze zdravotních důvodů 
nemohou nechat očkovat pro-
ti onemocnění covid-19, které 
jsou očkovány, ale neuplynula 
u nich doba 14 dní po obdržení 
poslední dávky vakcíny, které 
jsou plně naočkovány a uběhla 
u nich doba 14 dní po obdržení 
poslední dávky vakcíny.
Ostatní osoby si test hradí jako 
samoplátci (antigenní test cca 
200 Kč, PCR test cca 800 Kč) 

Indikované testování - zdarma
PCR test podstoupíte zdarma, 
pokud jste byli k testování urče-
ni rizikovým kontaktem, nebo 
máte příznaky nemoci covid-19. 
Žádanku na PCR test vystavuje 
lékař či pracovník krajské hygi-
enické stanice. 

(red)

nebo jak pořídit kompenzační 
pomůcky. V případě zájmu si 
prosím ideálně termín schůzky 
sjednejte s vedoucí pečovatel-
ské služby na tel. čísle 727 947 
640. Poradna funguje od pon-
dělí do pátku mezi 7:00 a 15:30 
hodinou. V případě zájmu lze 
schůzku domluvit mimo stano-
vený čas.                                 (red)

obory byly obě vyčleněny dáv-
no v minulosti z lékařství vnitř-
ního.
Interna je obor vnitřního lékař-
ství, který se zabývá prevencí, 
diagnostikou a nechirurgickou 
léčbou pacientů. Zaměřuje se 
na komplexní pohled na ne-
mocného člověka a vzájemné 
propojení všech jeho vnitřních 
orgánů. Užívá přitom diagnos-
tické metody jako rentgen, ul-
trazvuk a biochemii. Při léčení se 
pak užívají léky – farmaka.
Kardiologie se zabývá zjištěním 
diagnóz a léčením onemocnění 
srdce a cév.
Diabetologie je obor, který se 
zabývá onemocněním meta-
bolismu sacharidů (cukrů), tedy 
chronickým onemocněním cuk-
rovkou.
V Bílině byly interní ambulantní 
obory navázány na akutní in-
terní lůžka. V čele těchto lůžek 
i ambulance byl primář, kterým 
byl od roku 1969 MUDr. Pavel 
Letáček a jeho primariát později 
převzal MUDr. Josef Chudáček. 

Ten potom před rokem 2000 
transformoval interní lůžka Hor-
nické NsP s.r.o. Bílina na Léčeb-
nu dlouhodobě nemocných.
Na interní ambulanci a porad-
nách kardiologické a diabeto-
logické pracovali postupně jako 
lékaři primář MUDr. Pavel Letá-
ček, primář MUDr. Josef Chudá-
ček a MUDr. Miloslava Prejzová. 
Později MUDr. Petr Reichert a 
na krátkodobé zástupy MUDr. 
Mária Demská, nebo MUDr. Ján 
Chorvatovič.
Sesterské obsazení interní am-
bulance od dob primáře Letáč-
ka bylo: Jarka Pětníková, Míla 
Šebková, Dana Špalková, Jiřina 
Ryjáčková, Jana Lišková, Ada 
Grygarčíková, Markéta Pod-
hradská.
Diagnózy pacientů byly sta-
novovány podle vyšetření na 
oddělení RTG nebo biochemie, 
přímo v interní ambulanci se pro 
vyšetření pacientů používaly 
běžné fonendoskopy, tlakomě-
ry, pro čtení RTG snímků nega-
toskopy.
Na EKG byly pacientům nasní-
mány křivky funkce srdce, če-
muž byla v HNsP s.r.o. Bílina 
věnována maximální pozornost. 
Od roku 1994 a 1995 zde byly 
používány přístroje EKG Fukuda 
a Cardiomax, v roce 2009 byl 
pořízen nový EKG BTL 08 (dva-

náctisvodové). Pro kolapsové 
stavy byl k dispozici defibrilátor.
Na dlouhodobé vyšetřování – 
většinou do druhého dne se 
zavěšoval pacientům na hruď 
přístroj zvaný holter, který za-
znamenával funkce srdce a tlak.
B) Ambulance tuberkulózy a 
respiračních nemocí (TRN, od-
bornost 205), které se také říká 
plicní ambulance. Zde se léčí 
infekce dýchacího ústrojí a zjiš-
ťuje se kontrolní kalmetizací 
onemocnění tuberkulózou, což 
je jedna z nejsmrtelnějších ne-
mocí. V ambulanci probíhá oč-
kování proti tuberkulóze.
V polovině roku 2008 byla nosi-
telkou zdravotních výkonů v am-
bulanci TRN HNsP s.r.o. MUDr. 
Alena Jelínková. Pomáhaly jí zde 
postupně zdravotní sestřičky 
Irena Adamcová, Naděžda Mau-
rerová, Dana Benešová a Lenka 
Špadrnová.
Diagnostika probíhá pomocí 
zobrazování na rtg snímcích, 
jako přístroje se užívají Spirome-
tr Ganshorn a Veloergometr pro 
zátěžová měření.
V roce 2011 se MUDr. Alena 
Jelínková osamostatnila s am-
bulancí TRN do své soukromé 
praxe.
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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ChARItAtIVnÍ sbÍRkA

český stAtIstICký úřAD

český sVAZ oChRÁnCů přÍRoDy

Pomozte Tadeáškovi rozhýbat ručičky

Bílinské domácnosti mohou navštívit statistici

Blíží se Ukliďme svět, přihlašte se k akci

Prostřednictvím dobročinné 
sbírky Donio mohou lidé pomo-
ci malému Tadeáškovi z Bíliny. 
Ten se narodil s vrozenou vývo-
jovou vadou zvanou Artrogry-
póza, která způsobuje ztuhnutí 
kloubů a ztrátu svalstva.Také 
měl srostlá střeva, která mu lé-
kaři museli hned po narození 
operovat. 
Chlapci chybí svaly v rukou, ne-
může s nimi hýbat. Neleze, jen 
se kutálí. Cvičí Vojtovu metodu, 
která mu pomohla, aby začal 
trochu hýbat prsty. Aby se mohl 
v budoucnu postavit na nohy, 
potřebuje neurorehabilitace, 
které jsou velmi drahé.

Do 12. června letošního roku 
bude Český statistický úřad 
provádět šetření o životních 
podmínkách českých domác-
ností. Ty, kterých se to bude 
týkat, budou náhodně vybrány 
počítačem a do šetření budou 

Zbývají jen dva měsíce do hlav-
ního termínu dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, kterou už 
30. rok koordinuje Český svaz 
ochránců přírody. Termín pro 
jarní akce Ukliďme svět je sta-
noven na 26. března. Po dvou 
letech, kdy větší dobrovolnické 
akce značně omezovala pan-
demie, se konečně čeká větší 
účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků 
potřebuje.
Přihlašovat místní akce je mož-
né už nyní. Organizátoři míst-
ních akcí se mohou přihlašovat 
na stránkách www.uklidmesvet.
cz prostřednictvím formuláře. 
Zároveň také mohou od ČSOP 
žádat materiální i informační 
podporu. Žádanka o zaslání ru-
kavic a pytlů k úklidům bude 
zveřejněna pouze do 1. března. 
Hromadná rozesílka balíčků or-
ganizátorům proběhne asi tý-
den před hlavním úklidem. „Je 
důležité, aby dobrovolníci své 
přihlášky odeslali včas. Balíčky 
se tak stihnou připravit a odeslat 
před hlavním termínem úklidů,“ 
sdělila koordinátorka kampaně 

Výtěžek ze sbírky použije rodina 
na neurorehabilitace v teplic-
kých lázních, případně v praž-
ských lázních, kde však pobyt 
stojí sedmdesát tisíc měsíčně. 
Cílová částka charitativní sbírky 
je dvě stě tisíc korun. V době 
uzávěrky únorového vydání Bí-
linského zpravodaje na konci 
ledna bylo vybráno přes dvacet 
tisíc korun. 
Lidé mohou přispívat přímo 
přes stránky sbírky www.donio.
cz/NeurorehabilitaceProTedika, 
nebo poslat libovolnou částku 
na číslo účtu 2801756480/2010 
s variabilním symbolem číslo 12
3710.                                           (red)

zahrnuty všichni, kteří ve vy-
brané domácnosti mají obvyklé 
bydliště. S pracovníky Českého 
statistického úřadu se tedy mo-
hou setkat i lidé v Bílině.
Všichni pracovníci, kteří budou 
šetření provádět, se prokáží 

průkazem tazatele a průkazem 
zaměstnance Českého statis-
tického úřadu, nebo průkazem 
totožnosti.
Aktivní účast oslovených je vel-
mi důležitá, získané informace 
nelze zajistit žádným jiným způ-

sobem. Všechna data jsou dů-
sledně chráněna.
Úřad tedy žádá případné oslo-
vené lidi o vstřícnost a spolu-
práci.

(red)

Veronika Andrlová. Místní akce 
Ukliďme svět lze konat během 
roku kdykoliv. Pokud je někdo 
chystá dříve než 26.3., může se 
na případné podpoře domlu-
vit individuálně, pokud později, 
měl by si stihnout o podporu 
požádat do 1. března. Na konci 
srpna však bude možná další ro-
zesílka materiálů určených pro 
podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úkli-
dy doprovázet již tradiční foto-
grafické soutěže. První z nich 
bude „Před a po“, která spočívá 
ve fotodokumentaci uklízené-
ho místa před začátkem úklidu 
a bezprostředně po něm. Dru-
hou fotografickou soutěží bude 

„Fotografie z akce“, která přiná-
ší neomezenou míru fantazie. 
Nejzajímavější, nejvtipnější a 
nejakčnější fotografie budou mít 
největší pravděpodobnost vý-
hry. Kromě toho jsme pro leto-
šek připravili také „videosoutěž“ 
z úklidu, o odpadcích, o recyk-
laci nebo jen o tom, jak lidé třídí 
doma. Pravidla soutěží budou 
rovněž zveřejněna na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.            (red)
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VýbĚRoVÁ řÍZenÍ

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

Bytová agenda, byty, právní
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu 
v Bílině, odboru nemovitostí a investic s platovým zařazením 

v 9. platové třídě dle NV č. 341/2017 Sb., 
rozpětí tarifu od 19.730 Kč do 28.920 Kč.

Požadavky:
• dosažené minimálně středoškolské vzdělání 

s maturitou nejlépe ekonomického nebo technického směru
• orientace v oblasti hospodaření s majetkem a souvisejícími 

majetkoprávními úkony (např. vymáhání pohledávek) výhodou
• znalost výkresové dokumentace výhodou

• znalost práce s přípravou podkladů pro veřejné 
zakázky týkající se bytového fondu výhodou

•  organizační a komunikativní schopnosti, smysl  
pro tvůrčí činnost

• aktivní a samostatný přístup k práci
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

• schopnost samostatného úsudku a rozhodování
• důslednost při jednání

• pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost
• řidičský průkaz skupiny B

• trestní bezúhonnost

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 15.2.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – Bytová agenda“ 
– osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 

úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Podrobnější informace: Ing. Vladimíra Kebrtová, tel.: 417 810 822 

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Úřad územního plánování
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bí-
lině, odboru stavebního úřadu a životního prostředí s platovým zařa-
zením v 10. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 

Kč do 31.240 Kč.

Požadavky:
• dosažené vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci 

v oboru územního plánování, vysokoškolské vzdělání příbuzného 
oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo 

vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet, GIS)
 • flexibilita,  dobré organizační a komunikační schopnosti, 

zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
●• trestní bezúhonnost

●• zdravotní způsobilost
●• řidičský průkaz skupiny „B“

●• orientace v katastrálních mapách,  výpisech z listu vlastnictví, 
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, orientace v projektové 

dokumentaci staveb, v územních plánech obcí
 • výhodou jsou zkušenosti z oblasti státní správy a splněná 

ZOZ na úseku územního plánování

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 18.2.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „Úřad územního plá-
nování - neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo 
zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 

Bílina
Informace: Ing. Helena Volfová, tel.: 417 810 875, 724 878 556

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

stavební, právní III
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bíli-
ně, odboru stavebního úřadu a životního prostředí s platovým zařaze-
ním v 10. platové třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 22.260 

Kč do 32.240 Kč.

Požadavky: 
 • Splnění kvalifikačních požadavků 

pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském 

nebo bakalářském studijním programu
 ve studijním oboru stavebního, architektonického 

nebo právnického směru nebo
b) dosažené minimálně vyšší odborné vzdělání 

v oboru stavebnictví a 2 roky
praxe v oboru stavebnictví nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, případně 

příbuzného oboru (např. geodézie)
• znalost příslušných zákonů, zejména zák. č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon) a souvisejících předpisů
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) - výhodou
 • vyšší počítačová gramotnost 

(znalost práce na PC, MS Office)
 • trestní bezúhonnost
 • ochota a schopnost vzdělávat se
 • samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu
 • praxe ve veřejné správě nebo samosprávě výhodou

Lhůta podání přihlášky: nejpozději 15.2.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – stavební, právní 
- neotevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat 
poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Podrobnější informace: Ing. Helena Volfová, tel.: 417 810 875, mobil 

724 878 556

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Sociální pracovník - terén IV
na plný úvazek, dobu určitou (po dobu dlouhodobé nemoci) zařazené 
do Městského úřadu v Bílině, odboru školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví s platovým zařazením v 11. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., 

rozpětí tarifu od 22.980 Kč do 33.790 Kč.

Požadavky:
• splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dosažené min. vyšší odborné vzdělání zaměřené 

na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
sociální a humanitární práci, sociálně-právní činnost, 

charitní a sociální činnost)
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

 • flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, 
zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování

 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • řidičský průkaz skupiny „B“ - výhodou
 • praxe ve veřejné správě a sociálních službách – výhodou
 • zkoušky odborné způsobilosti (na úseku sociálně právní

 ochrany dětí) - výhodou

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 18.2.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- SP terén IV - neote-
vírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na 

adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Informace: Mgr. Eva Böhmová, tel.: 417 810 930, 607 097 714
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MĚstskÁ knIhoVnA bÍlInA

VýstAVnÍ sÍň u kostelA

kultuRnÍ CentRuM bÍlInA

Mezi nejoblíbenější literární žánry 
čtenářů bílinské knihovny v loň-
ském roce patřily detektivky a 
romány pro ženy. Nejčtenějšími 
autory detektivních románů byli 
Robert Bryndza a Jo Nesbø. Tito 
autoři v žebříčku oblíbenosti pře-
skočili i Vlastimila Vondrušku, kte-
rý vévodil statistikám v předcho-
zích letech. Mezi stálice patří Alena 
Jakoubková a slovenská autorka 
Katarína Gillerová, které píší odde-
chovou literaturu pro ženy. Velmi 
populární jsou dlouhodobě také 
české spisovatelky Karin Lednická 
a Alena Mornštajnová.
Dětští čtenáři v knihovně nejvíce 
vyhledávali komiksové knihy od 
celosvětově známé autorky Rainy 
Telgemeierové, která se ve svých 
příbězích věnuje především pro-
blematice dospívání. Již několik let 

Velmi netradiční je výstava s ná-
zvem Kradli jsme sousedům raj-
čata ve Výstavní síni U Kostela. 
Pojí se totiž k románu se stejným 
názvem, který napsal začínající 
autor Grigorij Nikiforov. Na výstavě 
jsou k přečtení pasáže z knihy na 
velkoformátových plakátech, dále 
výtvarné práce autorky obálky 
knihy a k poslechu hraje hudba, 
která byla vytvořena přímo pro 
tuto knihu. “Není běžné, že se vý-

Kulturní centrum Bílina přijí-
má přihlášky do oblíbené sou-
těže Bořeňská čarodějnice. 

Jednotlivé disciplíny se uskuteční 
v následujících termínech: 

Mimo půjčování knih a časopisů 
knihovna nabízí přístup na internet, 
kopírování, tisk dokumentů nebo 
můžete přijít na některou z besed, 
které pro veřejnost připravujeme.

Nejpůjčovanější knihy pro dospě-
lé:
1. Robert Bryndza - Mlha nad Sha-
dow Sands
2. Jo Nesbø - Království
3. Robert Bryndza - Kanibal z Nine 
Elms
4. Jana Bernášková - Jak přežít 
svého muže
5. Alena Jakoubková - Pod lampou 
není vždy tma
6. Katarína Gillerová-Brezníková - 
Jen trochu lásky
7. Marie Lacrosse - Vinařství 1. díl
8. Karin Lednická - Šikmý kostel
9. Shari Lapeña - Jeden z nás

zamilovaný, bez ohledu na věk,” 
popsal. 
Netradiční název vznikl ještě dříve, 
než první řádky knihy. “Stál jsem 
jednou na zahradě a koukal přes 
plot k sousedovi, který si s láskou 
pěstuje krásná rajčata. A jen tam 
mě napadlo, že by bylo bláznivé a 
romantické, kdybych měl v tu chví-
li vedle sebe milovanou osobu, 
společně bychom přelezli plot a 
pár těch rajčat mu ukradli. Nestalo 

Městském divadle v Bílině. Uzá-
věrka přihlášek pro všechny děti 
bez omezení je do 25. března do 
12 hodin.
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU - 18. 
května od 8:30 hodin v areálu ZŠ 
Za Chlumem. Uzávěrka přihlášek 

se těší velké oblibě Deníky malého 
poseroutky od Jeffa Kineye, které 
se pravidelně umísťují na předních 
příčkách tohoto žebříčku. 
Na doporučení pedagogů si děti 
také půjčují českou i světovou kla-
sickou literaturu. Nejmenší děti si 
oblíbily knihy s příběhy Tlapkové 
patroly, kterou znají z dětského 
animovaného seriálu.
V roce 2021 i přes nepříznivou 
společenskou situaci měla Měst-
ská knihovna Bílina 923 registro-
vaných čtenářů, kteří si vypůjčili 
67 427 knihovních dokumentů. V 
prvním čtvrtletí, kdy byla knihov-
na pro veřejnost uzavřena a knihy 
se vydávaly pouze přes výdejní 
okénka, bylo čtenářům půjčeno 19 
908 knih.
I když nejste nadšeným čtenářem, 
do knihovny máte dveře otevřené. 

stava úzce pojí s knihou, ale to byl 
můj záměr. Velmi rád dělám věci, 
které jsem nikde před tím neviděl,” 
uvedl autor. 
Knihu samotnou popisuje jako mi-
lostný a romantický román. “Je to 
příběh jednoho zdánlivě prostého 
léta, kdy se dva lidé cítili mladí, 
krásní a zamilovaní. Chtěl jsem na-
vodit dojem procházky přírodou 
naboso s milovaným člověkem.  
Je pro každého, kdo byl někdy 

RECITACE - městské kolo pro-
běhne 1. března od 8:30 hodin v 
Městském divadle v Bílině pouze 
pro děti, žáky a studenty z Bíliny a 
spádových obcí. Uzávěrka přihlá-
šek je do 18. února do 12 hodin.
ZPĚV - 4. dubna od 8:30 hodin v 

10. Alena Mornštajnová - Listopád

Nejpůjčovanější knihy pro děti:

1. Raina Telgemeier - Nervy
2. Jeff Kiney – Deník malého pose-
routky 1. díl
3. Tlapková patrola
4. Božena Němcová - Bylo, nebylo: 
pohádky pro nejmenší
5. Raina Telgemeier - Ségry
6. Zuzana Pospíšilová – Školní de-
tektiv
7. Eduard Petiška - Staré řecké 
báje a pověsti
8. Romain Rolland – Petr a Lucie
9. Raina Telgemeier - Duchové
10. Petr Horáček - Nejkrásnější 
místo na světě

Dana Svobodová

se tak, ale myšlenka ve mě zůstala 
a nyní se váže na jednu část knihy. 
Zajímavé je, že můj nakladatel s 
tímto názvem nesouhlasil, ale na-
konec jsem si ho prosadil,” uvedl 
Grigorij Nikiforov.
Kradli jsme sousedům rajčata je 
autorova prvotina, do budouc-
nu má však mnoho dalších po-
dobných plánů. “Touto knihou to 
všechno jen začíná,” nalákal.
Výstava je k vidění do 20. února. 

pro všechny děti bez omezení je 
do 6. května do 12 hodin, téma 
„Podivuhodná zvířata“. 
Pro bližší informace a přihlášky 
použijte e-mail divadlo@kcbilina.
cz. 

(red) 

Dospělí čtenáři čtou nejraději detektivky a romány, 
děti  komiksy, ukázaly statistiky knihovny

Navštivte netradiční výstavu o knize

Přihlašte se do letošního ročníku Bořeňské čarodějnice
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GAleRIe poD VĚžÍ

InfoRMAčnÍ CentRuM bÍlInA

Lada Hubáčková

Únor v Galerii Pod Věží patří obra-
zové výstavě ručního papíru Ireny 
Štyrandové. Papír se jí stal doslo-
va osudným a dnes je nejen jejím 
koníčkem, ale také způsobem vy-

V blízkosti informačního centra 
na náměstí jsou umístěné nové 
turistické směrové ukazatele do 
Pohádkového lesa, na Bořeň a 
na Radovesickou výsypku. Nový 
směrový ukazatel také stojí na 

starosti i provozování školní dílny 
ručního papíru pro potřeby výuky,“ 
popsala své začátky Irena Štyran-
dová. Poslední aktivita u ní vyús-
tila do vlastního projektu a v roce 
2003 s ostatními nadšenci založila 
Dílnu ručního papíru.

Kde vznikla myšlenka na výrobu 
dekorací a obrazů z ručního pa-
píru?

Po zvládnutí pracovního postupu 
tradiční technologií klasického 
čerpání archů na síto jsem začala 
vytvářet artefakty větších rozmě-
rů, které se řadí do výtvarného 
směru Paper Art, česky můžeme 
vyjádřit jako „umění papíru“. Tímto 
termínem je označována umělec-
ká tvorba, jež v papíru jako mate-
riálu objevila inspiraci a potenciál. 
Počátky Paper Artu spadají do 70. 
let 20. století a je aktuální stále.
Pro své významné vlastnosti je 
papír například ve formě obrazů, 
autorských knih, plastik povýšen 
na umělecké dílo a nesehrává 
vedlejší roli jen jako podklad pro 
grafiku a kresbu.

Z čeho dekorace vyrábíte a kde 
berete suroviny?

Papír se vyrábí z rostlin již 2000 
let. V Evropě pro ruční papír byly 
základními surovinami bavlna, len 
a konopí. V současnosti se pa-
pír vyrábí vařením dřeva a vznik-
lý vlákenný polotovar se nazývá 
buničina. Používám tyto zdroje a 
v neposlední řadě i recyklovanou 
surovinu, tedy sběrový papír.

Kdo jsou vašimi zákazníky a kde 
si můžeme dekorace prohléd-
nout?

Vyrobit ruční papír je náročné a 
ojedinělé řemeslo. Ruční papír se 
používá pro významné události, 
jako je např. promoční, svatební 
oznámení, diplomy a jiné vzácnější 
tisky, rovněž pro osobní či repre-
zentativní firemní korespondenci. 

Slovanské hradiště a odtud zpět 
na náměstí,“ uvedl Vilém Role-
tzki z Klubu českých turistů, kte-
rý se na značení turistických tras 
podílel. Do Pohádkového lesa 
se návštěvníci dostanou zná-

jádření. Ručnímu papíru se věnuje 
od 80. let minulého století. „Učila 
jsem chemii, papírenské techno-
logie, nauku o materiálu a praktic-
ká cvičení s uměleckým zpraco-
váním papíru na VOŠ OT a SŠ ve 
Štětí celých 33 let. Měla jsem na 

rozcestí u bývalého zámeckého 
parku. „Nový okruh je dlouhý 5,5 
kilometru a vede z Mírového ná-
městí přes Pohádkový les k roz-
cestí Nad Štolou a dále Cestou 
dějin k nově vzniklému rozcestí 

Uměleckou tvorbu představuje-
me na výstavách. Ojediněle na-
jdete zastoupenou v galeriích a 
muzeích. Artefakty jsou ke shléd-
nutí i v hradební věži opevnění 
města Litoměřice, kde Dílna sídlí.

Jste jediná výrobna ručního pa-
píru v ČR?

Na severní Moravě existuje kultur-
ní památka Ruční papírna Velké 
Losiny, a.s., také ruční papírna ve 
Zdislavě nebo svou dílnu má také 
Stará škola Želetice u Znojma. 
Naše Dílna ručního papíru otevře-
la letos prvou a jedinou výstavní 
expozici v Čechách nazvanou Pří-
běh papíru. Seznamuje s historií i 
současnou výrobou papíru. Naše 
činnost je zaměřena především na 
vzdělávání a tradici. Jsme nositelé 
Regionální značky České Středo-
hoří - regionální produkt. Pořádá-
me speciálně zaměřené tvůrčí díl-
ny pro školáky i širokou veřejnost. 
V nabídce máme také zajímavou 
procházku městem s průvodkyní 
a se sluchátky. Vše je vždy přizpů-
sobeno věku a objednávce. Oteví-
ráme na jaře, asi v polovině dubna. 

mou trasou přes Chlum nebo 
Litoměřickou ulicí, ale také z Mí-
rového náměstí přes Slovanské 
hradiště. 

(hub)

Dílna ručního papíru vyrábí regionální produkty, 
ukazuje je výstava v Galerii Pod Věží

Cesta do Pohádkového lesa je nově značená
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Pavlína Nevrlá 

Zhruba od padesátých let minulého století měl snad každý alespoň 
jednou v ruce balík svázaných novin a papíru, který měl skončit ve 
sběru. S tříděním dalších komodit se pak v soukromých domácnos-
tech více začalo v devadesátých letech a současným trendem je se-
paraci stále více podporovat. Jenže zatímco je třídění stále ještě dob-
rovolnou činností každého z nás, už za pár let se stane věcí takzvaně 
dobrovolně povinnou. Do tří let by každá domácnost měla vytřídit více 
než polovinu odpadů, následovat budou ještě přísnější normy. Aby je 
lidé z Bíliny splnili, a udrželi tak poplatek za odpad na uzdě, budou 
muset začít třídit šest krát více. 

Tříděním odpadu lidé pomáhají šetřit primární zdroje surovin, ener-
gii a životní prostředí. Má proto hlavně velký ekologický význam.  
Pro koho tento důvod není dostatečný, měl by ho podle nového zá-

konu o odpadech přesvědčit význam ekonomický. Aby ale lidé třídili 
správně a postupně dodržovali zákonné normy, je zapotřebí je mo-
tivovat. A způsobů je více. Stanoviště kontejnerů by měla být blízko 
domácností, ale ne natolik, aby je obtěžoval případný zápach nebo 
rachot při svážení. Kontejnerů by mělo být dostatek a neměly by být 
často přeplněné. Způsob značení jednotlivých kontejnerů i produktů 
by měl být srozumitelný a přehledný. Toto všechno v Bílině funguje 
řadu let. Nově si navíc mohou lidé zapůjčit popelnici na komunální 
nebo tříděný odpad až ke svému domu. Přesto obyvatelé třídí málo, 
na sídlištích se o správném třídění téměř nedá mluvit, skóre zvyšují 
obyvatelé rodinných domů, kteří třídí více a správně.  
Všechny kroky, které obec v souvislosti s odpady podnikne, souvisí s 
novou povinností dosažení procenta vytříděnosti. Prvním referenčním 
rokem je rok 2025 a k němu se váže hodnota 60 procent. Znamená to, 
že v tomto roce bude muset v obci dosáhnout množství vytříděných 
odpadů šedesáti procent z celkového množství. Pokud se tak nesta-
ne, výrazně se zvýší poplatek za skládkování komunálního odpadu.  
A s dalšími roky se tato povinná procenta budou zvyšovat. Dosáhnout 
těchto přísných norem nebude jednoduché. Právě narůstající náklady 
na svoz směsného odpadu, které budou muset lidé hradit, mohou být 
bičem pro ty, kteří ekologické důvody neuznávají. 

Separovaného odpadu je příliš málo
Obyvatelé města loni vytřídili 230 tun papíru, 142 tun plastu a 27 tun 
skla. Komunálního odpadu přitom městské technické služby vyvez-
ly 4206 tun. Aby byla splněna norma šedesáti procent vytříděného 
odpadu, budou muset lidé začít třídit zhruba šest krát více, než nyní.
Ve městě je možné třídit papír, plasty, sklo, bioodpad, kovy a oleje. 
Velkoobjemový, nebezpečný a ostatní odpad mohou vytřídit ve sběr-
ném dvoře. 
V letošním roce se navíc začnou budovat podzemní kontejnery, je-
jichž výhoda je hlavně ve velkém objemu každé nádoby, méně časté 
potřeby svozu a upraveného okolí. Takových stání přibude celkem 
deset, nejprve na Pražském Předměstí, poté na dalších místech po 
celém městě. 

Jeden správně vytřídí, druhý díky tomu má nový dům či batoh
Třídění odpadu má smysl. Tato věta možná už zní trochu otřepaně, 
ale stále je pravdivá. Vytříděný odpad se dá recyklovat a tudíž na vý-
robu nějakého nového produktu není zapotřebí nového materiálu. To 
šetří přírodní zdroje - dřevo, kámen, ale i ropu a další. Když se materiál 
vytřídí a zrecykluje, neskončí na skládce, pohozený v lese, utopený v 
řece nebo v karcinogenním kouři. 
Správně vytříděný odpad je z barevných popelnic vysypán do svozo-
vého auta, které ho odveze do takzvané dotřiďovací linky. Samozřej-
mě vždy samostatně, jednotlivé druhy odpadů se ve vozu nesmíchají. 
V této specializované lince je odpad dále rozdělován například na pa-
pír podle druhu a barvy, sklo podle barvy či na jednotlivé druhy plastů. 
Také jsou odstraněné ty druhy drobného odpadu, které tam zrovna 
nepatří. Pokud je však odpad již v samotné popelnici výrazně špatně 
vytříděný, popeláři ho vysypou na skládku směsného odpadu nebo 
do spalovny zkrátka proto, že by ho dotřiďovací linka nepřijala. 
Jakmile je odpad pečlivě vytříděný, může se začít recyklovat. Ze sta-
rého tedy začnou vznikat nové věci. Mnohdy si lidé ani neuvědomují, 
jaké všechny věci denní potřeby mohou používat právě jen díky tomu, 
že je před nimi někdo správně vytřídil a prostě jen pohodlně nevhodil 
do kontejneru na směsný odpad.

Papír bude na kaši
Před samotným zpracováním je nutné papír ručně dotřídit podle po-
žadavků jednotlivých odběratelů na jednotlivé druhy - noviny, časopi-
sy, karton-lepenka a ostatní papír, a také odstranit nežádoucí příměsi.
Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v pa-
pírnách. V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se 
rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně 
zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další 
nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této smě-
si na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále ná-
sleduje její lisování. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, 
protože při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96% vody. Papír 
se dá recyklovat až sedmkrát. Každou recyklací se papírenské vlákno 
zkracuje.
Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných 
izolací a příměsí do stavebních hmot, energetické využití, nebo i vý-

roba kompostu a bioplynu. Z typických recyklovaných výrobků kaž-
dodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelář-
ský papír a různé krabice z lepenky. Méně známými výrobky jsou pak 
papírové brikety nebo papírové stavební izolace. Nejméně kvalitním 
papírem je takzvaná nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od 
vajíček.

Sklo na lahve i do betonu
Dotřiďovací linky na sklo mohou být samostatné nebo součástí sklá-
ren. Jejich úkolem je bezchybně odstranit vše, co není ze skla a tudíž 
nelze nadále recyklovat. Toto dotřídění musí být velmi důkladné, aby 
nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. V první fázi 
se ručně vyberou velké nečistoty, jako je keramika, porcelán, kovy a 
další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a 
vibračních sít se upravuje. Nakonec se na požadovanou vysokou kva-
litu čistí pomocí optoelektrických čidel.
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách 
obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Střepy, 
které se přidávají ke sklářskému kmenu, jsou společně s dalšími pří-
sadami taveny při teplotách kolem 800 až 1400°C. Z roztavené hmo-
ty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou 
recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na nápoje, 
ale i jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných 
izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada do speciál-
ních druhů betonů a do brusných hmot.

Z plastu se oblékáme
Při dotřiďování plastů dochází nejen k odstranění nežádoucích přímě-
sí, ale i k roztřídění plastů podle materiálu na základní skupiny - PET, 
fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast. Každý z těchto 
druhů se zpracovává samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nejžáda-
nější plastový odpad - PET lahve, se dotřiďují obvykle ještě podle ba-
rev. Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako 
alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.
Podle druhů se roztříděné a slisované plasty odvezou z třídící linky 
ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro 
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výrobu finálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů 
je regranulát v podobě malých peciček, což je vstupní surovina pro 
výrobu nových plastů. Regranulované odpadní plasty jsou ve většině 
nových plastových výrobků.
Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpraco-
vává do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu a dalších te-
pelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají 
například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací 
dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Z vytříděných 
PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce 
nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky, apod. Plastové sáčky, 
fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě 
nových fólií.

Z nápojů nový dům
Dotřiďovací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve vět-
šině případů ty samé, na kterých se dotřiďuje papír nebo plasty. Jejich 
úkolem je odstranit z vytříděného nápojového kartonu nežádoucí pří-
měsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele.
Využívají se dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První z nich 
je v papírnách, protože nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní pa-
pírová vlákna. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sbě-
rový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak po-

užijí na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník 
se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává 
na další výrobky. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je 
výroba stavebních a izolačních desek. V tomto případě se nápojové 
kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují 
do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu 
a mají i podobné využití.
Z nápojových kartonů se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu, 
nebo se z nápojových kartonů lisují stavební desky, které slouží jako 
podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů. Menší rodinný do-
mek vyžaduje přes pět tun těchto desek.

Bioodpad na hnůj
Bioodpad je zpracováván v kompostárnách nebo v bioplynových 
stanicích. V kompostárně se přivezený bioodpad se nadrtí v drtičce a 
pak je uložen v hromadě na zakládku. Po dobu tří měsíců se v pravi-
delných intervalech překopává, čímž se ze zakládky uvolňuje vzduch. 
Odvzdušňování je důležité pro to, aby se kompost nevznítil, neboť 
uvnitř zakládky je teplota kolem 70°C. Přibližně po třech měsících je 
kompost hotový. Dřevité zbytky, které se nestihly rozložit, se využívají 
při tvorbě nové zakládky, obsahují mikroorganismy, které pomohou 
nastartovat biologické procesy. Zbytkový kompost s převážně dřevi-
tými částmi se dá využít i energeticky.

Žlutý kontejner na plasty

Vhodný odpad je označen: Kódové značení: PET, PETE, 
HDPE, PEHD, LDPE, PELD, PP, PS, O, OTHER

Číselné značení: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, se-
šlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie 

od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plas-
tů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír

Vhodný odpad je označen: Kódové značení: PAP
Číselné značení: 20, 21, 22 až 39

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, kra-
bice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s 

fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazo-
vat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), 
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto mate-
riály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopa-
píru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu ne-

patří do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu.

Zelený kontejner na sklo

Vhodný odpad je označen: Kódové značení GL
Číselné značení 70, 71, 72

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například 
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do 
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru, pokud je k dispozici, vhazujte sklo čiré, tedy 

sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepat-
ří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stej-

ně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepa-
tří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Černooranžový kontejner na jedlé oleje a tuky z domácností

Oleje se musejí do kontejnerů vkládat v jakékoli PET lahvi se 
šroubovacím víčkem - od klasické minerálky, slazených ná-
pojů, džusů, mléka, použitého oleje, ale i od pracích či my-

cích prostředků. Snáz se bude olej přelévat do lahví se širo-
kým hrdlem, jakou mají ledové čaje, džusy nebo mléko. 

Olej z vaření, smažení a jídel mohou lidé do PET lahve přelévat 
buďto přímo, nebo si mohou pomoci skleněnou zavařovačkou 
se šroubovacím víčkem. Přímo do PETky je lepší slévat spíše 
domácnostem s nižší produkcí oleje, který pochází hlavně ze 
studené kuchyně. Naopak skleněná zavařovačka snese vyš-

ší teploty oleje a lépe se do ní přelévá z pánve či pekáče. 
Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť 

má-li lahev užší hrdlo nebo máte-li větší množství oleje. 
Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla z nakláda-
né zeleniny či smažení a pečení, je lepší je zachytit sítkem.

Do kontejneru nepatří žádné průmyslové ani motorové oleje.

Šedý kontejner na kovy

Vhodný odpad je označen: Kódové značení: FE, AL - Číselné značení: 40 až 49

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápo-
jů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další ob-
jemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

Hnědý kontejner na bioodpad
Do kontejneru na bioodpad patří posekaná tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rost-

lin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma.
Do kontejneru nepatří sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, zbytky z kuchyní, podestýlky od domácích zvířat, zvířecí 

exkrementy, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované piliny, nebezpečné odpady, biologicky obtížně rozložitelné materiály.
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MĚstskÁ knIhoVnA bÍlInA

Knihovna chystá revizi knih, bude uzavřená
Městská knihovna na náměstí 
plánuje dvoutýdenní uzavírku 
kvůli revizi knihovníhoho fondu. 
Ta se bude konat od 14. do 26. 
února. 
Revize knihovního fondu v 
knihovnách patří mezi zákonné 
povinnosti každého provozova-
tele knihovny evidované v da-
tabázi Ministerstva kultury ČR. 
Cílem je zjistit, zda evidence 
knihovního fondu, kterou po-
vinně vede každý provozovatel 
knihovny, odpovídá skutečné-
mu stavu. Je prostředkem k 
tomu, aby knihovna v zákonem 
stanovených intervalech pra-
videlně zjišťovala rozsah a stav 
svého knihovního fondu a tím 
současně plnila povinnost za-
jistit péči a ochranu o svěřený 
majetek.
Revize knihovního fondu se 
provádí v řádných lhůtách sta-
novených knihovním zákonem 
nebo při mimořádných událos-

tech, jako je stěhování, změna 
knihovníka v knihovně s jedním 
pracovníkem nebo významnější 
obměně pracovního týmu, živel-
né pohromě, násilném vniknutí 
do knihovny apod. Výsledkem 
revize je zjištění počtu ztrace-

ných dokumentů či vymezení 
dokumentů vhodných k vyřaze-
ní. Cílem revize je také kontrola 
pořádku uložení knihovního fon-
du.
Během revize může také dojít 
k nalezení dokumentů, které již 

byly považovány za ztracené. 
Je současně nutné prověřovat 
fyzický stav fondu, její pravidel-
nou součástí bývá aktualizace 
knihovního fondu, tj. „průběžné 
vyřazování obsahově zastara-
lých dokumentů, opotřebova-
ných či poškozených exemplá-
řů, duplicitních exemplářů“. Cíle 
revizní činnosti jsou rozmanité: 
zjištění rozdílů mezi skutečným 
stavem knihovních jednotek a 
stavem evidence a výpůjček, 
zjištění nedostatků v evidenci, 
zjištění nedostatků v organizaci 
a uchování fondu, zjištění fyzic-
kého stavu fondu. 
V době uzavírky centrální 
knihovny budou plně k dispozici 
obě pobočky, které revize kni-
hovního fondu teprve čeká. Re-
alizovat výpůjčky, i vracet knihy 
můžete na pobočkách Za Chlu-
mem a Maxe Švabinského.

Alena Hubáčková DiS.

Zvrácená 
Haruto Rjó

Je to jen městská legenda… Uprostřed noci se u od-
padků objeví tajemná dívka v kostýmu lolity. A po-
loží vám otázku: „Chceš sestřičku?“ Za žádnou cenu 
ji neodpovídejte. Jakákoliv odpověď vám zaručí dě-

sivou smrt. Hlavní hrdina tohohle obsáhlého hororového komik-
su bohužel odpoví a tím se rozjede řetěz hrozivých událostí! Ibicu 
je dlouhý hororový příběh uzavřený v jedné knize – doplněný o 
několik neméně hrůzostrašných krátkých povídek z dílny tohohle 
šíleného japonského autora.

Temné dědictví 
Wilbur Smith & David Churchill 

Válka je u konce a Hitler mrtev. Saffron Courtney a 
její milovaný manžel Gerhard jen o vlásek unikli smr-
ti. Po návratu do Keni je však nečeká žádná idylka. 
Mladí muži, kteří bojovali ve „válce bílého muže“, zjis-
tili, že si tím nevysloužili ani uznání, ani lepší práci. 
Potlačovaná touha po svobodě se dere na povrch a 
neštítí se násilí.

Kdo krade dětem čtení: velké detektivní dobro-
družství pro děti a celou rodinu 
Jiří Kreč 

Právě probíhá velká loupež století! Dětem někdo 
krade čtení. Detektivem pátrajícím po pachateli se 
kromě hlavní postavy Terezky můžete stát i vy. Na 

pomoc vám přispěchá řada pomocníků Muž s dýmkou, Dřevěný 
panáček s dlouhým nosem, Chlapec s kordem, Chlupáč se soud-
kem medu a spousta dalších hrdinů z knížek. Pátrání ale nebude 
vůbec jednoduché. Aby byla Terezka úspěšná, bude muset číst. A 
to ne jenom jednu knihu. U čtení navíc bude muset přemýšlet a 
hledat skrytá poselství. Podaří se vám spolu s ní najít pachatele?

Tajná manželka 
Steve Robinson

Rosen Trevelyanová údajně zahynula při požáru 
svého venkovského sídla Crows-an-Wra v odlehlé 
části západního Cornwallu. Jenže ona nezemřela. 
Rosen se probouzí v neznámém zamčeném pokoji a 

nechápe, proč jí manžel Richard něco takového udělal. A co jejich 
dcerka Sophie? Skutečně uhořela, jak jí ostatní tvrdí?

555: výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka 

Co všechno kromě 555 gastrotipů pro vás Lukáš vy-
sype ze svého cestovatelského báglu? Každý výlet 
popíše a vždy ho doprovodí fotografií od respek-
tovaných českých fotografů a cestovatelů. Partner 
Kudyznudy.cz přihodí další možnosti, kam se v dané 
lokalitě podívat. Pomocí QR kódu Mapy.cz si budete 

moct stáhnout celý výlet i Lukášovy tipy do navigace. A mimo-
chodem, každý z výletů bude mít v knize napárovanou skladbu, 
kterou lze načíst v aplikaci Spotify.

Mé dítě má autismus : jak o tom mluvit s ním, 
rodinou i okolím 
Raelene Dundon

Vysvětlovat svému dítěti, že má autismus, může být 
hodně složité. Má to vůbec vědět? Jak mu to nejlépe 
vysvětlit? Mám to říci i dalším lidem? Raelene Dun-
don má osobní i profesní zkušenost s dětmi s autis-

mem a ve své knize nabízí velmi praktické tipy, jak s dítětem i s 
ostatními mluvit o jeho diagnóze. Vyvrací různé mýty, které se s 
autismem spojují, dává užitečné rady a dělí se také o svůj příběh 
matky dvou dětí s PAS. Raelene Dundon má dvě děti s poruchou 
autistického spektra a je psycholožka specializující se na dětský 
autismus.
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lIfe Is skIll

útulek AnIDef

InfoRMAčnÍ CentRuM bÍlInA

Načítejte body 
při půjčování knih 

Míša s Pájou chtějí dožít v klidu a bez bolesti

Projděte se s Tripperem 
a získejte odměnu

jímavá setkání nebo besedy se 
zajímavými lidmi. Chodba cen-
trální městské knihovny před-
stavuje různé výstavy se zají-
mavými náměty nebo je zde k 
dispozici veřejný internet, elek-
tronické knihy a řada knižních 
novinek, kde si vybere opravdu 
každý.
K zapojení do hry Life is Skill 
stačí mít mobilní telefon. Hráči 
hledají nejrůznější místa, kde 
jsou umístěné čipy, které se na-
čítají. Na konci hry budou hrá-
či vyhodnoceni, a kdo nasbíral 
nejvíce bodů, obdrží hodnot-
nou cenu. Do hry se registruje 
na stránkách www.lifeisskill.cz. 
Přes sekci Moje hra se vyplní 
přihlašovací formulář. Na strán-
kách Life is Skill je mapa, kde 
jsou vyznačená jednotlivá mís-
ta s čipy.                                 (hub)

pořádně ani jíst.  Pája a Míša – 
dva starší psí kamarádi, kteří ve 
12 a 13 letech téměř hnili zaživa. 
Jejich srst byla bolestivě zacu-
chaná a překážela jim nejen v 
pohybu, ale při žraní a pohledu, 
protože přes dredy špatně vi-
děli. V jejich zanedbané, špina-
vé srsti jim pilo krev nespočet 
blech. Což jejich kůži nejen ob-
rovsky dráždilo a měli neustále 
pocit svědění, ale i množství 
úbytku krve bylo natolik velké, 
že jim při první veterinární kon-
trole nebylo možné ani odebrat 
vzorek krve na testy. 

Knihy začínají být mladou ge-
nerací neprávem trochu opomí-
jené. Mají své kouzlo obzvlášť v 
době, kdy vše pohlcuje neo-
sobní elektronika. Tak proč ne-
spojit oblíbený mobil s knihou? 
V centrální knihovně v Bílině 
se totiž skrývají hned dva čipy 
Life is Skill. Jeden v dětském 
a druhý v dospělém oddělení.  
Do knihovny se nemusí ale jen 
pro knihy, ale také na různá za-

Jak dlouho musí pes skoro hnít 
zaživa, aby dostal novou šan-
ci? To se musí na stará kolena 
dostat až do útulku, aby mohl 
začít důstojně žít? Říká se, že 
psovi je jedno, jak jeho pán 
vypadá, jak se obléká, jestli je 
čistý nebo zanedbaný. Lidem 
by ale vadit mělo, že jejich pes 
je zanedbaný a nemocný. Že je-
jich nezájem a nedostatek péče 
tomu živému tvorovi způsobuje 
zdravotní potíže, bolesti a mož-
ná i nechuť žít. Že jeho život ne-
stojí za nic, když ho každý po-
hyb bolí, špatně vidí a nemůže 

Turistický průvodce s hádankou 
Tripper doslova v informačním 
centru zdomácněl. Výhodou 
této brožury je projít si město s 
historickými fakty a objevit mís-
ta, která pro většinu návštěvní-
ků zůstávají skrytá. Absolvent-
ská vizitka po vyplnění tajenky 
je odměnou pro luštitele.

Tvůrci Tripperu nezůstali jen u 
průvodce a vizitky, ale doplnili 
ho o cestovatelskou magnet-
ku a nově i o sběratelské karty, 
které pořídíte v Informačním 
centru Pod Věží nebo na Kysel-
ce.                                          

(hub)

Vedle zanedbané srsti se uká-
zalo, že problém žrát chlupá-
čům dělají také shnilé, plakem 
pokryté zuby a masivní zánět 
tlamy. Léčba bude na del-
ší dobu. Momentálně řešíme  
a zvažujeme pro kluky nejlepší 
a nejbezpečnější postup léčby. 
Naštěstí měli celý život jeden 
druhého. Kvůli změnám ohled-
ně bydlení si je původní majitel 
nemohl nechat, a tak byli odlo-
ženi k nám. 
Věříme, že staříci spolu zvlád-
nou léčbu jejich bolístek a osud 
jim přinese domov plný lásky,  

a hlavně plný péče. Že díky 
novému domovu si ještě užijí 
nějaký ten čas kvalitního a dů-
stojného života. Že se jich nikdo 
už nikdy nebude štítit nebo se 
jim smát. 
Bojujte s námi za kvalitnější  
a důstojnější život těchto dvou 
nerozlučných kamarádů, kteří 
do dotáhli už tak daleko. Při-
spějte na jejich péči na transpa-
rentní účet 2401251539/2010 
a do poznámky napište Pája  
a Míša.

Pracovníci útulku
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DĚtský DoMoV tuChloV

Běžkování se občas změnilo v zábavné pokusy
Děti se moc těšily na výlet 
na Komáří hůrku. Po příjezdu 
na místo nás čekaly ne úpl-
ně ideální sněhové podmínky 
pro běžkování. Sníh byl dost 
promrzlý a skvěle to po něm 
klouzalo. Základní instruktáž 
byla velice vtipná, už samotné 
zapínání lyží byl pro některé 
téměř nemožný úkol. 
Děti se začaly postupně vzda-
lovat od našeho tréninkového 
spotu v různých nepřirozených 
polohách po klouzajícím se 
sněhu. Tu a tam občas vyrazi-
la dopředu nějaká ta opuštěná 
lyže. Následně pak bylo těžké 
náš tým znovu poskládat a zno-
vu postavit na lyže. Nakonec 
se nám to ale podařilo a mohli 
jsme dál pokračovat v zábav-
né lyžařské instruktáži. Nácvik 
základních úkonů pro ovládání 
běžeckých lyží byl jeden ob-
rovský cirkus. Samotní aktéři 
se tomu smáli, ale našli se mezi 

nimi jedinci, kteří bezmocně 
v leže začali bít pěstičkou do 
sněhu. 
Naší další společnou metou byl 
přesun na lyžích z bodu A do 
bodu, naše běžkařské družstvo 
okamžitě pobavilo kolemjdoucí 
turisty, kteří se na chvíli zastavili, 
aby si společně s námi vychut-
nali naší neobvyklou techniku 
na lyžích a zároveň obdivovali 
odhodlanost našich statečných 
běžkařů. Nakonec nás čekal 
krátký závod se společným 
startem, z kterého děti záhy vy-
robily nádhernou zimní grotes-
ku. Nutno však podotknout, že 
naše děti při samotném závo-
du opravdu zabojovaly. Nastal 
čas odjezdu. Společně jsme se 
rozloučili s krásným západem 
slunce a příjemným pocitem, 
který nám Krušné hory darova-
ly za odměnu.

Strejda Radek a děti
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přÍRoDA V bÍlInĚ A blÍZkéM okolÍ, ZnoVuožÍVAjÍCÍ I MIZejÍCÍ

ReAlItnÍ poRADenstVÍ

čivka vlévá do řeky Běly. V ješ-
tě ponurém sousedství holých 
stromů  a keřů zářivě žluté kvě-
ty uspořádané do malých cho-
máčků, okolíků, prostě nešlo 
přehlédnout. 
Protože v rubrice máme přírodu 
znovuožívající i mizející, bohu-
žel v Bílině už tuto dřevinu ne-
najdeme. Prošla jsem všechna 
místa vhodná pro výskyt dřínu, 
ale v Bílině prostě chybí. Až kus 
cesty za Bezovkou směrem ke 

2) Drobné opravy bytu
Za drobné opravy se považu-
jí opravy bytu a jeho vnitřního 
vybavení, pokud je toto vyba-
vení součástí bytu a je ve vlast-
nictví pronajímatele, a to podle 
věcného vymezení nebo podle 
výše nákladů.

3) Drobné opravy podle věcné-
ho vymezení
Podle věcného vymezení se za 
drobné opravy považují:
a) opravy jednotlivých vrchních 
částí podlah, opravy podlaho-
vých krytin a výměny prahů a 
lišt,
b) opravy jednotlivých částí 
dveří a oken a jejich součás-
tí, kování a klik, výměny zámků 
včetně elektronického otevírání 
vstupních dveří bytu a opravy 
kování, klik, rolet a žaluzií u oken 
zasahujících do vnitřního pro-
storu bytu,
c) opravy a výměny elektrických 
koncových zařízení a rozvod-
ných zařízení, zejména vypínačů, 
zásuvek, jističů, zvonků, domá-
cích telefonů, zásuvek rozvodů 
datových sítí, signálů analogo-
vého i digitálního televizního 
vysílání a výměny zdrojů světla 
v osvětlovacích tělesech, opra-
vy zařízení pro příjem satelitního 
televizního vysílání, opravy au-
diovizuálních zařízení sloužících 
k otevírání vchodových dveří do 
domu, opravy řídicích jednotek 

Zkusíme najít v Bílině 
a okolí dřín?

Kalendář nám stále hlásí zimu, 
ale my tu máme předjaří. Už jen 
to slovo - předjaří - zní hezky. 
Prostě něco krásného je před 
námi a protože je to opravdu 
okouzlující, pomíjivá doba, vy-
chutnejte si ty těkavé momenty 
probouzení přírody co nejvíce. 
Vždyť je to jako jiskřička začí-
najícího ohňostroje. Jiskřičku 
stačíte sledovat, ale potom už 
těžko vnímáme ten příval barev, 
co se najednou objeví. Pro mě 
tou jiskrou je každý rok první 
sněženka a také květy dřevi-
ny zvané dřín obecný (Cornus 
mac). Po dřínku budeme dnes 
pátrat.
Před časem v Bílině rostly 
dva stromky dřínu, jeden v lá-
zeňském areálu nad parkem  
U čápa, jak jsme my, pamětníci, 
říkali. Druhý, o něco větší stro-
mek, se krásně košatil u Lidlu 
přímo nad místem, kde se Sy-

Co musí 
hradit v 
p r o n a j a -
tém bytě 
n á j e m c e 
a co pro-
naj ímatel 
u p r av u j e 
n a ř í z e n í 
vlády ze 
dne 26. říj-
na 2015 o 
v y m e z e -
ní pojmů 

běžná údržba a drobné opravy 
související s užíváním bytu. 

1) Běžná údržba bytu
Běžnou údržbou bytu se rozumí 
udržování a čištění bytu včetně 
zařízení a vybavení bytu, které 
se provádí obvykle při užívání 
bytu. Jde zejména o malová-
ní, opravu omítek, tapetování a 
čištění podlah včetně podlaho-
vých krytin, obkladů stěn a čiš-
tění zanesených odpadů až ke 
svislým rozvodům. Dále se běž-
nou údržbou rozumí udržování 
zařízení bytu ve funkčním stavu, 
pravidelné prohlídky a čištění 
předmětů uvedených v článku 
3 písm. g), kontrola funkčnosti 
termostatických hlavic s elek-
tronickým řízením, kontrola 
funkčnosti hlásiče kouře včetně 
výměny zdroje, kontrola a údrž-
ba vodovodních baterií s elek-
tronickým řízením.

Štěpánovu a v Hostomicích na 
svazích Husova vrchu  v před-
jaří můžete najít dokonce ne je-
den keř, ale celé malé porosty 
touto dobou krásně nakvétající.
Dřín je listnatá dřevina, roste 
jako větší keř a v dobrých pod-
mínkách i jako stromek vysoký 
až pět metrů. Daří se mu v tep-
lejších oblastech se sušší zása-
ditou půdou hlavně na jižních 
svazích, jeho dřevo je velice 
tvrdé, kmínek je pokrytý tmavě 

a spínačů ventilace, klimatizace 
a centrálního vysavače, opravy 
elektronických systémů zabez-
pečení a automatických hlásičů 
pohybu,
d) výměny uzavíracích ventilů u 
rozvodu plynu s výjimkou hlav-
ního uzávěru pro byt,
e) opravy a výměny uzavíracích 
armatur na rozvodech vody s 
výjimkou hlavního uzávěru pro 
byt, výměny sifonů a lapačů 
tuku,
f) opravy a certifikace bytových 
měřidel podle zákona o met-
rologii nebo zařízení pro rozdě-
lování nákladů na vytápění a 
opravy a certifikace bytových 
vodoměrů teplé a studené vody, 
opravy hlásičů požáru a hlásičů 
kouře, opravy regulátorů pro-
storové teploty u systémů vytá-
pění umožňujících individuální 
regulaci teploty,
g) opravy vodovodních výtoků, 
zápachových uzávěrek, odsava-
čů par, digestoří, mísicích bate-
rií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, 
umyvadel, van, výlevek, dřezů, 
splachovačů, kuchyňských spo-
ráků, pečicích trub, vařičů, infra-
zářičů, kuchyňských linek, ve-
stavěných a přistavěných skříní,
h) opravy kamen na pevná pali-
va, plyn a elektřinu, kouřovodů, 
kotlů etážového topení na elek-
třinu, kapalná a plynná paliva, 
kouřovodů a uzavíracích a re-
gulačních armatur a ovládacích 

hnědou borkou odlupující s v 
tenkých šupinách. Drobné žlu-
té kvítky uspořádané v okolíku 
jsou tvořeny čtyřmi korunními 
lístky až 2,5 metru dlouhými, 
čtyřmi tyčinkami a semeníkem 
s hlavatou bliznou na vrcholu. 
Plodem je dlouhá červená pec-
kovice, jedlá a plná vitamínu C.
Po odkvětu nás dřevina už moc 
nezaujme, jak začnou vyrůstat 
vstřícné vejčité nebo kopinaté 
svěže zelené listy, dřínek sply-
ne s okolím a až když na kon-
ci léta dozrávají červené plody, 
pokud budeme rychlejší než 
ptáčci, kteří si na červených 
plodech pochutnávají, uvidíme 
i další podobu této dřeviny. Tak 
jdeme hledat. Nebo víte, kde 
tento posel jara roste a opravíte 
mě, že jsem špatně hledala? Já 
si jeden keřík vysadila z nostal-
gie na zahradě, takže vlastně 
jeden stromeček v Bílině je. Ale 
ve volné přírodě chybí.

Jitka Brejníková

termostatů etážového topení; 
nepovažují se však za ně opravy 
radiátorů a rozvodů ústředního 
topení,
i) výměny drobných součástí 
předmětů uvedených v písme-
nech g) a h).

4) Drobné opravy podle výše 
nákladů
Podle výše nákladů se za drob-
né opravy považují další opravy 
bytu a jeho vybavení a výměny 
jednotlivých předmětů nebo je-
jich součástí, které nejsou uve-
deny v článku 3, jestliže náklad 
na jednu opravu nepřesáhne 
částku 1000 Kč. Provádí-li se 
na téže věci několik oprav, které 
spolu souvisejí a časově na sebe 
navazují, je rozhodující součet 
nákladů na související opravy. 
Náklady na dopravu a jiné ná-
klady spojené s opravou se do 
nákladů na tuto opravu nezapo-
čítávají a hradí je nájemce.

5) Roční limit nákladů
Přesáhne-li součet nákladů za 
drobné opravy uvedené v člán-
ku 3 a 4  v kalendářním roce 
částku rovnající se 100 Kč/m2 
podlahové plochy bytu, další 
opravy v daném kalendářním 
roce se nepovažují za drobné 
opravy.

Milan Vršecký, RE/MAX Synergy

Co hradí nájemník a co pronajímatel v pronajatém bytě?
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Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou veřejné 
zakázky na:
• kontejnerové vozidlo s hyd-
raulickým nakládacím jeřá-
bem, drapákem a dvěma kusy 
kontejnerů pro Městské tech-
nické služby Bílina je nabídka 
firmy FORNAL trading, s. r. o., 
Lutopecny
• multifunkční stroj pro zame-
tání a zimní údržbu pro Měst-
ské technické služby Bílina je 
nabídka firmy Unikont Group, s. 
r. o., Praha
• rekonstrukce přečerpáva-
cí stanice a části kanalizace v 
areálu Hornické nemocnice s 

poliklinikou, Bílina, je nabídka 
společnosti Revitherm, s. r. o., 
Praha
• stavební úpravy kancelářské 
budovy Městské policie, Želiv-
ského 52/3, Bílina, je nabídka 
společnosti NATURTEP, s. r. o., 
Dubí. 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-
hu na služby s názvem analýza 
vybraných procesů Městského 
úřadu Bílina, vč. návrhu opti-
malizace.

Rada města schválila smlou-
vu o výpůjčce prostor bývalé 

kanceláře Městského úřadu v 
Bílině v ulici Želivského 51 se 
společností Electrolyte, s. r. o., 
Plzeň. Kanceláře tak budou 
i nadále sloužit jako odběro-
vá místnost pro testy na co-
vid-19 s otevírací dobou po–pá: 
08:00–12:00 a 12:30–17:00, 
so–ne: 08:00–14:00 hodin bez 
nutnosti objednání.

Rada města schválila pro-
dloužení pronájmu dvou bytů 
včetně jejich základního vy-
bavení v Zeleném domě pro 
potřebu ubytování odvelených 
příslušníků Policie ČR. Perso-
nální stav obvodního oddělení 
Policie ČR tak bude v Bílině na-

výšen o 6 příslušníků minimál-
ně do konce dubna.    

Rada města vzala na vědo-
mí nabídku společnosti Lesy 
Sever, s. r. o., na zpětný odkup 
areálu bývalého pivovaru v Bí-
lině s tím, že materiál bude do 
dalšího zasedání rady doplněn 
o nezbytné podklady potřebné 
k dalšímu projednání.  

Rada města souhlasila s poří-
zením urbanisticko-krajinářské 
studie revitalizace prostranství 
kolem kostela sv. Petra a Pavla.

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 18. ledna 2022

BEZPLATNÁ 
PRÁVNÍ PORADNA

TERMÍNY PRO ROK 2022:

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.

Okresní soud Teplice 
hledá přísedící

Okresní soud v Teplicích hledá přísedící 
pro další čtyřleté období. Pokud je vám 
alespoň 30 let, jste svéprávní a bezú-

honní a máte o tuto funkci zájem, ozvě-
te se na telefonní číslo 417 810 801-2 
nebo na email: sekretariat@bilina.cz.

Termíny svateb na rok 2022
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.

INZERCE

MobIlnÍ RoZhlAs

Prolistujte si chytrý zpravodaj s předstihem 
Uživatelům Mobilního rozhlasu od ledna chodí Bílinský zpravodaj s předstihem oproti běžnému roznosu do schrá-

nek a navíc v nové elektronické podobě. Zpravodaj již není nutné stahovat a ukládat do zařízení, jde jím ihned běžně listo-
vat. Stránky je možné přiblížit, lze kopírovat text nebo sdílet a přeposílat celý zpravodaj. Navíc jsou v něm použité takzva-

né aktivní prvky, lze tedy jedním klikem vytočit telefonní číslo, zaslat e-mail nebo přejít na webovou stránku.  (pn)
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poDĚkoVÁnÍ

VZpoMÍnkAblAhopřÁnÍ

Děkujeme všem Ježíškům, kteří zajistili krásné Vánoce dětem  
v Tuchlově. Srdečně děkujeme Dejme dětem šanci, Radost dě-
tem, Spolu dětem, MilýJežíšku.eu, VOLO wishlist - Tomikup, 
OS Vespojení, Michalovi Hanáčkovi, Kateřině Wich, Denise Bra-
gagnolo - Wich, panu Janu Šmídovi, panu Václavu Vohankovi  
a dalším, kteří nechtěli být jmenováni.                       

Děti a kolektiv DD Tuchlov

Děkuji všem lékařům, sestřičkám, ošetřovatelkám, ale také všem 
ostatním z LDN oddělení C Hornické nemocnice s poliklinikou v Bí-
lině. Děkuji za vaší starostlivost, za vaší ochotu, milé zacházení s pa-
cienty. Není to lehká práce, ale i když jste byli unavení, stále jste se 
dokázali usmát, pohladit, zastavit se u pacienta a uklidnit ho. 
Velice vám všem děkuji za vaši péči a naději, kterou jste mi dávali 
od nástupu na vaše oddělení. Děkuji vám s celého srdce, že jsem se 
mohla vrátit ke své rodině.                                                

  Božena Utěšená

Městské divadlo v Bílině se otřásalo v základech. Na prknech, která 
znamenají svět se hrála bláznivá komedie kontroverzního francouz-
ského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. 
Diváci se bavili přes dvě hodiny. Byl slyšet jen smích a aplaus. 
Děkuji za příjemný zážitek a těším se na další představení.

Růžičková Eliška

Dne 8. března uplynou 4 roky, co utichlo srdce naší milované manželky,  
maminky a babičky

Růženy Kohoutové
Stále vzpomíná manžel, synové Jakub a Štěpán, vnuk Jakub, vnučka Eliška 
a ostatní příbuzní.

Krásné 9. narozeniny oslavila v lednu

Klárka 
z Dětského domova v Tuchlově se na oslavu svých narozenin už dlouho tě-
šila a již několik měsíců před významným dnem počítala dny v kalendáři. 
Dlouho dopředu plánovala, v jakém stylu dětská párty proběhne, co všechno 
podnikne, jaké hry budou nejvíc cool a která příchuť dortu bude ta nej. Vel-
kou radost udělal Klárce stříbrný řetízek s přívěskem. 

Gratulujeme!

Dne 18. února uplyne 5 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,  
dědeček a pradědeček 

Vilém Kohout
S láskou vzpomíná manželka, dcery Alena a Naďa s rodinami a synové Pavel 
a Petr.

Dne 26. února to bude 8 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek, dědeček, pradědeček

Rudolf Gabčo
Vzpomíná manželka Irena a děti s rodinami. 

Petr Mati 

neobyčejný člověk s obrovským srdcem, nás po dlouhém boji navždy opustil 
v úterý 25. ledna. Den ode dne více a více zjišťujeme, jak široký byl rozsah 
jeho činnosti, kolika lidem poskytl radu a podporu v obtížných situacích, po-
zitivně ovlivnil jejich životní cestu a dokázal jim být dlouhodobou a důležitou 
oporou a přítelem.

Pracovní a společenské aktivity Petra Matiho v Bílině byly celkem šestnáct let spojené především s 
pobočkou společnosti Člověk v tísni a také se Základní školou Za Chlumem.
Petr, ač sám vyrostl v nelehkých podmínkách, vždy aktivně hledal oblasti, kde bylo jeho pomoci 
nejvíce zapotřebí. Působil jako terénní sociální pracovník, dluhový poradce či kariérový porad-
ce. Zdaleka nejvýraznější stopu bezesporu zanechal v oblasti práce s mládeží. Byl zakladatelem 
skupiny Y-mision, která postupně sdružovala desítky mladých lidí z Bíliny a okolí. Ti se pod Petro-
vým vedením rozhodli si vzájemně pomáhat, být si oporou a pozitivně ovlivňovat své okolí. Vý-
znamnými počiny skupiny bylo mimo jiné natočení preventivního filmu o dluhové problematice 
s názvem Story paní Králové, který byl v roce 2015 navržen na cenu Gratias Tibi a celovečerního 
filmu Labyrint života, který se věnoval důležitým a těžkým tématům v životě mladých lidí a dosá-
hl významného mediálního ohlasu. Petrův způsob práce se stal v rámci organizace Člověk v tísni 
dokonce vzorem pro aktivity s mládeží v dalších lokalitách, ale je třeba přiznat, že byly realizovány  
s mnohem menším úspěchem, neboť jeho osobní vklad byl fakticky nepřenositelný a nenahradi-
telný. S chlumskou základní školou spolupracoval Petr dlouhodobě. Zapojoval se zejména do pro-
blematiky řešení problémového chování u žáků a dále do oblasti prevence předčasného ukončení 
školní docházky a dalšího vzdělávání. Před dvěma lety začal ve škole pracovat jako sociální pracov-
ník. Na této pozici se věnoval zejména aktuálním problémům, dlouhodobé práci s rodinami žáků  
a vedl odpolední skupinu mládeže. Nenásilnou formou se tak stal jakýmsi mostem mezi školou  
a jednotlivými rodinami našich žáků. Petrovi na škole a jejích lidech velmi záleželo. Chodil tam rád 
a na každého si vždycky udělal čas, a to od žáků, přes učitele a vedení školy, až po rodiče. Mnohdy 
neúnavně a trpělivě hledal řešení i tam, kde to ostatní již vzdali a pro každého si našel pár dobrých 
slov. Nikdy nikoho nezavrhl, nevracel se do minulosti, každému dal šanci začít znovu a snažil se ho 
navést na správnou životní cestu. Bylo nám velkou ctí být jeho spolupracovníky i osobními přáteli.

Barbora Schneiderová, Zdeněk Svoboda

Dne 21. ledna oslavila 95. narozeniny paní

Jiřina Liscová 
z Bíliny. Hodně štěstí, pevné zdraví přejeme ti k narozeninám. 
Máme tě moc rádi, tvoje rodina.

Dne 19. ledna oslavila 79. narozeniny paní

Ludmila Šlechtová
Hodně zdraví a štěstí přejí dcera Lída s manželem Bedřichem.

Technické služby půjčují popelnice zdarma
Městské technické služby Bílina nabízí možnost zapůjče-
ní popelnic, a to jak na směsný, tak na tříděný odpad (na 
sklo, plasty a papír). Popelnice jsou na požádání zdarma při-
staveny k příslušným rodinným domům ve městě. O po-
pelnici lze požádat na telefonním čísle 728 742 450 nebo  
e-mailu jiri.sasek@mtsbilina.cz.                                                                       (red)

Pronájem prostor v plavecké hale
Městské technické služby Bílina vyhlašují výběrové řízení na pro-
nájem prostoru na provoz masáží v plavecké hale.
Písemné nabídky se přijímají do 17. března 2022 na adresu tech-
nických služeb. Pro bližší informace volejte 417 821 666 nebo 417 
823 283.                                                                                                (red)

Tvořte Bílinu za milion podruhé 
Město spustilo druhý ročník participativního rozpočtu Tvoříme 
Bílinu. Lidé mohou do konce dubna přihlašovat své návrhy na 
vylepšení veřejného prostranství. Celkem je na realizaci návrhů 
vyčleněn milion korun, jednotlivý návrh se musí vejít do rozpočtu 
350 tisíc.  Návrh může podat každá osoba z Bíliny starší patnácti 
let a musí být podpořen alespoň pěti podpisy. Každý může podat 
maximálně dva návrhy. Podrobnější informace a pravidla jsou k 
dispozici na www.bilina.cz, v sekci Městský úřad - Rozpočet - Par-
ticipativní rozpočet.                                                                            (red)
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fotbAloVý klub hostoMICe SKK Bílina

ltk bÍlInA

liny přestoupila v raném věku a 
prošla si téměř všemi kategorie-
mi v našem oddílu. Dnes již čtvr-
tým rokem hraje za slavný švéd-
ský klub MODO, jenž vychoval 

pro NHL velké hvězdy světového 
hokeje jimiž jsou například bratři 
Sedinovi.
Česká reprezentace žen se na 
velký turnaj pod pěti kruhy pro-

bojovala vůbec poprvé v historii. 
O svoji účast na olympijských 
hrách musela bojovat ve finálo-
vé kvalifikaci s týmy Maďarska, 
Polska a Norska. Pouze vítěz z 
této čtyřčlenné skupiny si zaji-
stil účast na únorových hrách v 
Pekingu. Naše reprezentantky si 
se soupeřkami poradily bez ztrá-
ty jediného bodu a postoupily 
tak zcela suverénně.
Za náš oddíl přejeme našim že-
nám, aby dosáhly co největšího 
úspěchu. Už jen samotnou účas-
tí, si naše holky plní obrovský 
sen a pravděpodobně zažijí svůj 
dosavadní vrchol v jejich hokejo-
vých životech.

František Weigl 

v Hostomicích, přičemž fotbalo-
vý klub přijal opatření, že jsou v 
tělocvičně pouze děti a trenéři.
Mladší přípravka (ročník 2017 
až 2013) trénuje každé pondě-
lí a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin 
a starší přípravka (ročník 2012 a 
2011) má trénink každou středu 
od 16.30 do 18 hodin. Na každém 
tréninku přibíráme nové děti, 
které mají zájem o sport a chtějí 
se zapojit do kolektivu.

Martin Vlček

kategoriích, od juniorů až po se-
niory.Za zmínku stojí především 
umístění Babory Salajkové, kte-
rá zvítězila v okresním přeboru 
žen krásným výkonem 529 po-
ražených kuželek a postoupila 
na mistrovství kraje. Na čtvrtém 
místě se v kategorii žen umístila 
Veronika Šílová s výsledkem 476 
poražených kuželek. Sportovní 
kuželkářský klub Bílina děkuje 
všem zúčastněným členům za 
reprezentaci klubu i města Bíliny.

Ing. Pavlína Černíková

s hráči užili. I přes absenci trénin-
ků jsme postavili pět družstev v 
dětských a žákovských kategori-
ích. Družstvo mladších žáků vy-
hrálo svou skupinu a obsadilo 1. 
místo. Družstvo minitenisu nepo-
stoupilo o jediný set do krajského 
kola o boj o republiku a umístilo 
se na krásném druhém místě. 
Družstvo babytenisu A vybojo-
valo třetí místo, družstvo baby-
tenisu B čtvrté místo a družstvo 
starších žáků vybojovalo třetí 
místo ve skupině. Celorepubliko-
vé turnaje jsme měly připravené 
pro šest kategorií hráčů, ale díky 
malé účasti vycházející z korono-
vé doby se nám podařilo uspo-
řádat alespoň dva. Starších žáků 
se k nám sjelo 16 a měli jsme 3 
domácí reprezentanty. Turnaj 
babytenisu byl ještě úspěšnější 
a dorazilo 18 hráčů z toho 8 do-

kem, aby jsme trochu odlehčili 
situaci a jsme moc rádi, že jsme 
mohli s dětmi trénovat. Bohužel 
jsme se potýkali s neustále se 
opakujícími karanténami a velké 
neúčasti hráčů z důvodu nemocí. 
Přejeme všem hlavně zdraví a ať 
rok 2022 je již normální.
Děkujeme městu Bílina za úžas-
nou podporu našich sportovců, 
bez které by to nešlo. Dále děku-
jeme Národní Sportovní Agentu-
ře a Ústeckému kraji za podporu.
Nábor nových hráčů probíhá 
celoročně každou středu od 17 
hodin a je možnost si přijít bez-
platně vyzkoušet trénink po tele-
fonické domluvě na 774 811 413.
Veškeré informace o námi pořá-
daných akcích najdete na face-
booku LTK BÍLINA a na našich 
stránkách ltkbilina.cz.

Mgr. Lucie Lugsová

Zní to až neuvěřitelně, a pokud 
se v dnešní turbulentní době ne-
stane nic nepříjemného, budou 
naše město reprezentovat pod 
pěti kruhy dvě hráčky, které si 
prošly mládežnickým hokejem 
v Bílině. S velkou pravděpodob-
ností bude mít naše město po-
prvé v historii sportovce na kla-
sických olympijských hrách!
Daniela Pejšová a Kateřina Ze-
chovská jsou dlouhodobě opo-
rami v ženské hokejové repre-
zentaci.
Kateřina je naší rodačkou a po-
kud má v nabytém programu 
čas, nastupuje za bílinskou juni-
orku. Je také součástí trenérské-
ho týmu gólmanů. Zde přispívá 
svými zkušenostmi s výchovou 
našich mladých talentů.
Daniela pochází z Teplic. Do Bí-

Během zimní přestávky trénova-
li v lednu a v únoru nejmenší děti 
v tělocvičně ZŠ Čestmíra Císaře 

V lednu se uskutečnily v Tepli-
cích na kuželně TJ Teplice Letná 
okresní přebory jednotlivců v 
kuželkách. Za Sportovní kužel-
kářský klub Bílina se přeborů 
zúčastnilo šest hráčů v různých 

Rok 2020 byl pro nás zvláštní a 
ani rok 2021 nebyl úplně normál-
ní. Od ledna do května jsme byli 
zavření doma, děti byly bez školy, 
bez sportu i koníčků. A když jsme 
se konečně mohli venku zhlubo-
ka nadechnout, snad všichni si 
nabité volnosti opravdu vážili.
Trénovat jsme začali v květnu 
a dokonce jsme se zúčastnili 
soutěží družstev, které byly sice 
zkrácené, ale o to více jsme si to 

mácích, což je krásný příslib do 
budoucna našeho klubu.
O prázdninách proběhly čtyři 
příměstské kempy a na konci 
září jsme vyrazili na tenisovo - 
kondiční soustředění do Jiřetína.
Dále jsme uspořádali několik 
turnajů pro dospělé hobby te-
nisty. První byl na počest pana 
Šnora a závěrečný na počest 
pana Holomoje a všech našich 
klubových hrdinů, o které jsme 
loňský rok bohužel přišli.
V říjnu se podařilo postavit pře-
tlakovou halu, a tak jsme mohli 
s hráči dál trénovat a zlepšovat 
se. Bohužel jsme museli opět 
zrušit slavnostní akci Vyhlášení 
Bílinského kanárka 2021 a Čer-
tovskou kondici a několik domá-
cích turnajů. Poslední týden před 
Vánoci jsme pro hráče připravili 
nadílku od Ježíška pod stromeč-

Hokejistky z Bíliny se zúčastní olympijských her

Malí fotbalisté se pilně věnují 
tréninku

Bílinská kuželkářka je vítězkou 
okresních přeborů

Tenisté se v soutěži družstev neztratili

RŮZNÉ





kultuRnÍ seRVIs

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 20. února 
KRADLI JSME SOUSEDŮM RAJČATA 
Výstava ke stejnojmennému románu Grigo-
rije Nikiforova.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

10., 17., 24. února, 18 a 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Latinské tance pod vedením Nikol Dufkové.

neděle 13. února, 15 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
K tanci a poslechu zahrají ATOMY.

DIGITÁLNÍ KINO

čtvrtek 10. února, 18 hodin
neděle 13. února, 15 hodin
neděle 27. února, 15 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho 
odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného 
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci 
ve chvíli, kdy každá pohádka končí. 

pátek 11. února, 17 hodin
sobota 19. února, 20 hodin
VEM SI MĚ
Ona je slavná popová zpěvačka, on je oby-
čejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se 
předtím znali, za hodně bizarních okolností. 
Jennifer Lopez a Owen Wilson vám přesto v 
romanci Vem si mě budou chtít dokázat, že 
když jde o lásku, nic není nemožné.

pátek 11. února, 20 hodin
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Malebnou českou krajinou projíždí motorá-
ček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak 
mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak 
se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí 
vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak 
stojící v mírném spádu se však samovolně 
rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšené-
mu Milošovi nezbývá než se poklusem vydat 
za ním. 

sobota 12. února, 17 hodin
MOONFALL
Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy 
kolem Země. Poslala jej směrem, který bude 
znamenat konec života, jak jej známe. Do 
jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny a ni-
čivé záplavy, tsunami, zemětřesení a požáry 
jsou jen začátek. Svět stojí na pokraji zničení. 

sobota 12. února, 20 hodin
UNCHARTED
Potomek slavného hledače pokladů sira 
Francise Drakea, Nathan Drake, konečně 
našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zla-
tého města v El Doradu. Když se však vydá 
na cestu, za zády se mu náhle objeví zákeřní 
konkurenti.

čtvrtek 17. února, 18 hodin
sobota 19. února, 17 hodin
pátek 25. února, 20 hodin
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie na motivy bestselleru Evity Tward-
zik mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se 
kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, 
už spolu se svými rodinami. Po letech se ale 
začínají objevovat tajemství, které jejich živo-
ty navždy změní.

pátek 18. února, 17 hodin
SUPER BLB
Filmový vesmír neohrožených hrdinů v kos-
týmech rozšiřuje nová postava. Její charakter 
a schopnosti se pohybují mezi Spider-Ma-
nem, Batmanem a inspektorem Clouseau, 
jmenuje se Super-Blb a rozhodl se zachránit 
svět. 

pátek 18. února, 20 hodin
sobota 26. únor, 20 hodin
SMRT NA NILU
Smrt na Nilu je dílem hvězdného filmového 
týmu, jenž stojí za zrodem celosvětového 
hitu Vražda v Orient Expressu z roku 2017, s 
pětinásobným kandidátem na Oscara Ken-
nethem Branaghem v roli ikonického detek-
tiva Hercule Poirota.

neděle 20. února, 15 hodin
HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI
Haftaňan je mladý šlechtic, který sice nemá 
moc peněz, ale má o to více ideálů. Jeho ži-
votním cílem je stát se jedním z králových 
mušteriérů. 

čtvrtek 24. února, 18 hodin
pátek 25. února, 17 hodin
ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
Otec po silné mozkové mrtvici upadne do 
kómatu. Matka a Syn najednou stojí nad jeho 
bezvládným tělem. Osoba, kterou milují, je 
znenadání daleko a nikdo neví, jestli se ně-
kdy vrátí zpátky. 

sobota 26. února, 17 hodin
PES
Road movie, komedie a film plný dojetí pro 
všechny milovníky psů v jednom. Channing 
Tatum se ve filmu Pes vydá na cestu podél 
pobřeží Tichého oceánu s jediným společní-
kem, se psem, kterého veze na pohřeb jeho 
bývalého pána. 

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 28. února
BARVY ZEMĚ
Výstava obrazů Ireny Štyrandové z ručně vy-
robeného papíru.

Od 3. března
MAGICKÁ TUŽKA
Výstava obrazů a kreseb Jaroslava Lančari-
če na dřevě a uměleckém kartonu

ŽENY NEJEN V SEDU

sobota 19. února, 9 hodin
KOŘENKA Z PEDIGU
kurz šití
tvořírna spolku v ulici Čapkova 859

sobota 26. února, 9 hodin
ŠITÍ 3D KOSTKY
kurz šití
tvořírna spolku v ulici Čapkova 859

sobota 12. března, 9 hodin
PATCHWORKOVÝ POLŠTÁŘ S VLOŽENOU 
DEKOU
kurz šití
tvořírna spolku v ulici Čapkova 859


