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Lančarič: Maluji na vše, co mi 
přijde pod ruku
V březnu vystavuje v Galerii 
Pod Věží teplický rodák Jaroslav 
Lančarič, který se malování 
věnuje po celý život. 

Čip mohou soutěžící načítat i při 
prohlídce výstavy
Výstavní síň U Kostela je 
výjimečná tím, že kromě velkých 
a světlých prostor má i konferen-
ční sál.

Lidé mohou opět podávat své 
návrhy do participativního 
rozpočtu
Do konce dubna je možné 
podávat návrhy na zlepšení 
veřejného života v Bílině.

Malí zahradníci už ochutnali 
úrodu
V rámci týdenního tématu 
o řemeslech a povoláních si děti 
z Mateřské školy Síbova zahrály 
i na zahradníky.

Bílinská kapela má nový klip 
ke skladbě Co jsi víc čekal? 
Dárek svým fanouškům nadělili 
hned zkraje roku pražsko-bílinsko-
teplicko-mostečtí Do řady!

Lokalita je důležitým faktorem, 
který rozhoduje o ceně 
nemovitosti
Největší vliv na stanovení ceny 
nemovitosti je lokalita, ve které 
se nemovitost nachází.

Bílinští florbalisté zatím vedou 
v turnaji ČEPS cup
V letošním školním roce se 
koná již 9. ročník ČEPS cup - 
florbalového turnaje pro první 
stupeň základních škol pořádané 
na podporu rozvoje tělesné 
výchovy.
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Vážení čtenáři,

jakkoli se mi špatně 
psaly úvodníky zpra-
vodaje v době pan-
demie, kdy se zastavil 
společenský život a 
lidé měli obavy o zdra-
ví své a svých blízkých, 
neuměla jsem si před-
stavit situaci, která pa-

nuje nyní. Za mou osobu i město Bílina od-
suzujeme chování agresivního Ruska, které 
bez varování v noci napadlo Ukrajinu a zabíjí 
kromě statečných vojáků i civilní obyvatele. 
Odsuzujeme válku.
Jak však ukázaly předchozí dva roky, lidé v 
Bílině umí pomáhat sobě navzájem a nyní se 
ukazuje, že umí pomáhat i uprchlíkům před 
válkou z Ukrajiny. Na straně 3 uveřejňujeme 
informace ke dvěma sběrným místům, kam 
můžete nosit materiální pomoc. Zapotřebí 
je také práce dobrovolníků, i tyto informace 
v článku jsou. Město pak poskytne finanční 
pomoc Ukrajinskému velvyslanectví, part-
nerskému městu Novovolynsk a dalším or-
ganizacím, které se podílejí na pomoci ukra-
jinským obyvatelům. 
Všem, kteří se do pomoci zapojí, děkuji. 
Mnoho sil Ukrajině!

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Příprava stavby tunelu v Bílině 
pokračuje
Navrhovaný tunel, který vyřeší 
kritickou dopravní situaci na 
silnici I/13 v Bílině, dostal v září 
minulého roku od Centrální komise 
Ministerstva dopravy zelenou.

Bílina poslala otevřený dopis 
vládě
Situace v Bílině se v některých 
lokalitách dostává na hranici 
snesitelnosti a možnosti 
spokojeného a bezpečného života.

Cesta k pěstounství není krátká, 
lidé však na ní nejsou sami
Ústecký kraj hledá nové pěstouny, 
tedy jednotlivce i rodiny, které se 
postarají o osamocené děti.

Bílina řeší, co bude dál 
s pivovarem
Společnost Lesy Sever, která 
pivovar před necelými šesti lety 
odkoupila, není schopna  areál 
opravit a nabídla ho ke zpětnému 
odkupu městu.

Portál občana je přístupný přes 
bankovní identitu
Portál občana je moderní 
internetová aplikace, pomocí které 
lze elektronicky přistupovat 
ke službám města a tím nahrazuje 
osobní návštěvu úřadu.

Opilci si i v mrazech ustlali venku
Strážníci se ve službě poměrně 
často setkávají s osobami, jejichž 
většinou pouze momentálním, 
nicméně zcela zásadním 
problémem je množství alkoholu 
v krvi.

O pacienty v domácím prostředí 
se sestry starají přes třicet let
Domácí péče v Hornické nemocnici 
s poliklinikou funguje déle než 
30 let. Specializované sestry 
nabízejí zájemcům o jejich služby 
nepřetržitou péči.
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pejsek k ADopCI

Gerry

Vypadá na velmi hodného psa. Známe ho 
krátce, začínáme vybírat vhodný domov. 
Gerry je sympatický, přítulný. Nejdřív se 
trochu bojí, ale pak je  jemný a zároveň 
kontaktní. Nikdy se neprojevil agresivně  
k lidem, snášenlivost s ostatními pejsky zatím 
není vyzkoušena. Gerry je stoprocentně 
čistotný. Váží 10 kg, jsou mu zhruba 2 roky.  
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

KULtUra
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ŘeDItelstVÍ sIlnIC A DÁlnIC

Navrhovaný tunel, který vyřeší 
kritickou dopravní situaci na sil-
nici I/13 v Bílině, dostal v září mi-
nulého roku od Centrální komise 
Ministerstva dopravy zelenou.  
V prosinci 2021 pak Centrální 
komise Ministerstva dopravy ČR 
schválila záměr projektu. Nyní 
probíhají úvodní kroky v pro-
cesu posouzení vlivů stavby na 
životní prostředí a příprava na 
podrobný inženýrsko-geologic-
ký průzkum.
K plánované stavbě probíhají 
pravidelná koordinační jednání s 
městem Bílinou, poslední se ko-
nalo v únoru. „V současné době 
probíhají činnosti, které budou 
sloužit jako podklad k doku-
mentaci ke zjišťovacímu řízení o 
vlivu stavby na životní prostředí. 
Biologický průzkum je hotový, 
nyní probíhá hydrotechnické 
posouzení lokality. Máme ho-
tový projekt podrobného inže-
nýrsko-geologického průzkumu 

Potřebná je také změna územní-
ho plánu města Bílina. „Je třeba 
tyto přípravné kroky nastartovat 
co nejdříve. Problematiku územ-
ního plánování a dopady na ob-
čany začneme řešit v oblastech, 
u kterých už nyní s jistotou víme, 
že se jich stavba bude týkat,“ 
sdělila starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
V rámci řešení dopravy v Bílině 
bylo v minulosti prověřováno 
mnoho možných variant. Nej-
schůdnější se nakonec ukázal 
být tunel, který povede od vla-
kového nádraží k fotbalovému 

a blížíme se k zahájení veřejné 
zakázky na jeho realizaci,“ uve-
dl vedoucí výstavby chomutov-
ské správy Ředitelství silnic a 
dálnic Petr Vacek. Jaký postup 
bude následovat, vysvětlila Eva 
Semanová, pověřená vede-
ním oddělení přípravy staveb 
ŘSD Správy Chomutov: „Letos  
v dubnu bude zpracována doku-
mentace pro oznámení záměru 
a poté bude podána žádost na 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 
který v rámci zjišťovacího řízení 
rozhodne, jestli záměr stavby 
bude posuzován v procesu EIA.“ 

stadionu. Na začátku i na konci 
se stavba napojí na stávající sil-
nici I/13 ve čtyřpruhovém uspo-
řádání.
Hlavní důvod, proč byla nako-
nec tunelová varianta schvále-
na, nebyl jen v samotné Bílině, 
ale v širším pohledu na celou 
silnici I/13. Ředitelství silnic  
a dálnic stavbu tunelu v Bílině 
zahrnulo do tahové ekonomic-
ké studie, která zohlednila ze-
jména plánované úpravy, které 
by mohly vést ke zrychlení na 
silnici I/13 ze současných 90 na 
110 kilometrů za hodinu. Studie 
dále poukázala na chystanou 
novostavbu čtyřpruhové silni-
ce I/13 mezi Nechvalicemi a 
Kladruby, tzv. Kladrubskou spoj-
ku, která spojí silnici I/13 se silni-
cí I/63, resp. dálnicí D8. Vznikne 
tak ucelený čtyřpruhový tah z 
dálnice D8 až do Chomutova s 
napojením na dálnici D7. 

(red)

Příprava stavby tunelu v Bílině pokračuje

V souvislosti s napadení Ukrajiny 
agresivním Ruskem schválili bílin-
ští radní finanční dary v souhrnné 
výši 100 tisíc korun, které budou 
po dvaceti tisících zaslány part-
nerskému ukrajinskému městu 
Novovolynsk, Ukrajinskému vel-
vyslanectví, Člověku v tísni, Charitě 
České republiky a Českému čer-
venému kříži. Jedná se o maximál-
ní možnou výši finančních darů, 
kterou může rada poskytnout na 
základě svých pravomocí daných 
zákonem o obcích. Zároveň do-
poručila zastupitelstvu schválit 
finanční dar ve výši 1,5 milionu 
korun partnerskému ukrajinské-
mu městu Novovolynsk na zajiš-
tění činností a materiálních potřeb 
města Novovolynsk souvisejících 
s válkou na Ukrajině a 1,5 milionu 
korun Ukrajinskému velvyslanec-
tví na pořízení vojenského ma-

SBĚRNÁ MÍSTA PRO MATERIÁLNÍ POMOC
• v Klubu důchodců na Pražském Předměstí, Aléská 265, v pracovních dnech,  
v čase od 8 do 18 hodin 
• v multifunkční přístavbě Domů se soustředěnou pečovatelskou službou v ulici 
Havířská, v pracovních dnech od 8 do 18 hodin 

Sběrná místa budou shromažďovat následující potřeby:
Zdravotní pomůcky (lékárničky, dezinfekce, obvazy, volně prodejné léky), jídlo 
(trvanlivé potraviny, jídlo pro děti, přesnídávky apod.), dále pak spacáky, deky  
a přikrývky, veškeré hygienické potřeby, nabité powerbanky a vysílačky, baterie 
a baterky.

POMOC DOBROVOLNÍKŮ
Prosíme tímto ukrajinské občany, kteří žijí v Bílině a byli by ochotni poskytnout 
dobrovolnické služby např. v podobě tlumočení při koordinaci kroků k zajištění 
pomoci ukrajinským uprchlíkům, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance 
úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 
Stejně tak prosíme majitele nemovitostí, kteří by byli ochotni poskytnout krát-
kodobé nebo dlouhodobé ubytování pro případné ukrajinské uprchlíky, aby 
kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, 
nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 
Pokud by i ostatní občané města chtěli nabídnout dobrovolnické služby, rov-
něž nás prosím kontaktujte, včetně případné specifikace nabízený služeb, např. 
dopravní služby, pomoc ve sběrných místech humanitární pomoci, hlídání dětí, 
jazykové kurzy, lékařské služby apod., na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo na 
telefonním čísle 417 810 801–2.

teriálu pro ukrajinskou armádu  
a domobranu. Rada města rovněž 
odsoudila vojenskou agresi Ruské 
federace vůči Ukrajině a vyjádřila 
solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.
Město Bílina zároveň deklaruje 
svoji připravenost spolupracovat 
v rámci krizového řízení České re-
publiky na řešení migrační krize, a 
to jak administrativně a finančně, 
tak při vyhledávání a poskytování 
vhodných objektů pro ubytování 
ukrajinských migrantů, zajištění 
kroků k integraci do české spo-
lečnosti například zajištěním jazy-
kových kurzů, pomoc při zajištění 
zaměstnání, zajištění zdravotního 
pojištění a lékařské péče. V této 
souvislosti byla zahájena jednání s 
poskytovateli ubytovacích kapacit, 
a poskytovateli zaměstnání, kte-
ří přislíbili spolupodílet se na této 
pomoci.                                             (red)

Bílina pomůže Ukrajině, přidat se může i veřejnost
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KRIMI
MĚstskÁ polICIe bÍlInA

MĚstskÁ polICIe bÍlInA

sVoDky Mp

V poslední době strážníci řešili několik případů 
neoprávněného parkování na místech vyhra-
zených pro stání vozidel osob se zdravotním 
postižením. Hlídky se setkaly ze strany řidičů 
s nejrůznějšími výklady zákona. Nutno po-
dotknout, že prakticky ve všech případech bo-
hužel výklady mylnými.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
v § 67 kromě jiného stanoví, že na vyhrazeném 
parkovišti pro vozidlo označené parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením, 
je vozidlům bez tohoto označení zakázáno za-
stavení a stání. V praxi to znamená, že výmluvy 
typu „já jsem si jen skočil pro svačinu“ neobstojí. 
Bohužel se jedná o přestupek, který je strážník 
oprávněn řešit na místě pokutou ve výši až do 
2500 korun. Ve správním řízení pak mezi 5 a 10 
tisíci. K pokutě přibudou dva trestné body do 
karty řidiče.
Nyní jak je to s používáním parkovacího průka-
zu označujícího vozidlo přepravující osobu těž-
ce zdravotně postiženou. 
Parkovací průkaz musí být ve vozidle umístěn 
viditelně, nejlépe za předním sklem. Jestliže 
držitel průkazu ve vozidle není právě přepra-
vován nebo jej neřídí, je třeba kartu uschovat, 
jinak hrozí řidiči pokuta. Parkovací průkaz je 
možné využít v kterémkoli vozidle, pokud je 

Strážníci se ve službě poměrně často setkávají 
s osobami, jejichž většinou pouze momentál-
ním, nicméně zcela zásadním problémem je 
množství alkoholu v krvi. 

v něm hendikepovaná osoba přepravována. 
Jeho vlastnictví není spjato s vozidlem, ale s 
osobou – držitelem průkazu. 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
v § 67 stanoví, že vozidlo lze označit parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením 
pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vo-
zidle přepravována osoba, která je držitelem 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením. Přepravovaná osoba je povinna 
prokázat na výzvu policisty nebo strážníka 
obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla 
označeného parkovacím průkazem pro osoby 
se zdravotním postižením.
Řidiči se také poměrně často domnívají, že par-
kovací průkaz je opravňuje zastavit a stát kde-
koli či autem vjet prakticky kamkoli. Bohužel 
tomu tak není. Zákon kromě jiného stanoví, že v 
jednotlivých případech a je-li to naléhavě nut-
né, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči 
motorového vozidla označeného parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením 
dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající 
z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí 
být ohrožena bezpečnost a plynulost provo-
zu na pozemních komunikacích.  Dále stanoví, 
že v jednotlivých případech a je-li to naléhavě 

První případ se odehrál na jednom z bílinských 
sídlišť, kdy strážníci vyjížděli na základě upo-
zornění obyvatel k muži, který si doslova a do 
písmene ustlal před panelovým domem a i 
přes poměrně nízkou venkovní teplotu se ne-
chal unášet do říše snů. Hlídka na místě zjistila, 
že muž slavil své vlastní narozeniny způsobem 
očividně nadměrným a v konečném důsledku 
neslučitelným s funkcionalitou jeho pohybo-
vého ústrojí. Česky řečeno to přehnal a prostě 
už nedokázal dojít domů. Jelikož neměl žád-
ná zranění a jeho bydliště se nacházelo již jen 
několik desítek metrů od jeho dočasné spací 
plochy, doprovodili jej strážníci do místa trvalé-
ho pobytu, kde byl předán do péče rodinných 
příslušníků. Ve druhém případě se jednalo o 
muže, který si rovněž ustlal mimo místo obvyk-

nutné, mohou vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením 
vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ ome-
zena dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“, 
„Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a 
„Mimo dopravní obsluhu“ a dále, že v jednotli-
vých případech a je-li to naléhavě nutné, mo-
hou vozidla označená parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do 
oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. 
Porušení těchto ustanovení je přestupkem, za 
který může být řidiči uložena bloková pokuta 
až do výše 2 tisíc korun, ve správním řízení až 
2 500 korun.
Není povolena žádná forma padělání parko-
vacího průkazu ani vytváření jeho kopií, a to 
ani v případě, že tak činí sám držitel pro vlastní 
potřebu! Klasickým příkladem jsou řidiči, kteří 
si udělají kopii parkovacího průkazu a umístí 
ji za zadní okno vozidla patrně v domnění, že 
označení vozidla vpředu nestačí. Nepřípustné 
je také vytváření kopií parkovacího průkazu za 
účelem označování dalších vozidel. Opět kla-
sickým příkladem bývá označení aut rodinných 
příslušníků. Takové jednání označuje zákon 
jako přestupek, za jehož spáchání hrozí uložení 
pokuty až do výše 10 tisíc korun. 

(red)

le určené pro spaní. Jeho dočasným a dlužno 
dodat že extrémně nebezpečným útočištěm, 
se stalo místo v bezprostřední blízkosti kole-
jiště nedaleko železniční stanice Bílina - Kysel-
ka. Na muže u kolejiště upozornil strojvedoucí 
vlaku, který projížděl místem. Strážníci i u to-
hoto podnapilého muže zjistili, že nemá žádná 
zranění, ale informace, jak se na trať dostal, se 
bohužel stala nezjistitelnou. Muž sám byl notně 
překvapen, kde že se to rozhodl dát si šlofíčka. 
Jelikož se jeho stav mezitím zlepšil natolik, že 
nevyžadoval další asistenci hlídky, byl strážníky 
nasměrován do místa bydliště. Zda bude jeho 
jednání kvalifikováno jako přestupek, je nyní 
předmětem dalšího zjišťování. 

(mp)

Vozy přepravující osobu se zdravotním postižením 
musí také dodržovat pravidla silničního provozu

Opilci si i v mrazech ustlali venku

Peníze i mobil se rychle vrátily majiteli
Operační středisko Městské policie Bílina při-
jalo oznámení o krádeži na osobě v prostoru 
nádraží ČD. Hlídka, která se na místo neprodle-
ně dostavila, zjistila, že dvojice pachatelů po-
škozené osobě odcizila mobilní telefon a vyšší 
finanční obnos. Strážníci přijali popis podezře-
lých osob a na základě osobní znalosti vytipo-
vali osoby možných pachatelů.
Do pátrání po podezřelých byl zapojen i měst-
ský kamerový systém. Záznam potvrdil správ-
nost vytipovaných osob, které strážníci zadrželi 
během několika minut od nahlášení události 
nedaleko od místa činu. Část odcizených věcí 
byla u jednoho z podezřelých zajištěna a na 
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si 
obě osoby převzala k dalšímu opatření.

Vítr uvěznil ženu v garáži
Hlídka vyjížděla na žádost o pomoc ženy, kte-
rou vítr uvěznil uvnitř její vlastní garáže. Stačila 
chvilka nepozornosti, kdy se vítr do vrat opřel, 
zabouchl je a z garáže se rázem stala past. 
Strážníci samozřejmě žádosti vyhověli a ne-
dobrovolnou vězeňkyni promptně vysvobodili. 
A protože se jednalo o dámu již seniorského 
věku, pro jistotu ještě zkontrolovali, zda jí vrata 
nezpůsobila nějaká zranění. Jelikož tomu tak 
nebylo, vydali se strážníci i seniorka po svých 
dalších, toho dne doslova větrných pochůz-
kách. 

S kradenými rybářskými věcmi se dal na útěk 
Při obvyklé preventivní kontrole nádražní haly 
narazili strážníci na podivně se chovajícího 

muže. Na první pohled se mohlo zdát, že se 
jedná o příznivce Petrova cechu, čekajícího s 
rybářským nádobíčkem na vlak, jenž jej posu-
ne blíže k nějakému tomu kačáku, kde si v lůně 
spící přírody počká na vysněného kapitálního 
šupináče. 
Jenže zkušenému zraku strážníků, se na muži 
cosi nepozdávalo. Jeho celkový outfit tak ně-
jak s množstvím a kvalitou výbavy prostě ne-
korespondoval. Jejich podezření se potvrdilo 
ve chvíli, kdy se muž dal před hlídkou na útěk. 
Jeho sprinterské extempore však mělo pouze 
jepičí život. Chtě nechtě skončil na služebně 
místního oddělení Policie ČR, kde se ukázalo, 
že rybářské náčiní pochází z trestné činnosti. 

(mp)
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konkRétnÍ ZnĚnÍ DopIsu

Situace v Bílině se v některých lokalitách 
dostává na hranici snesitelnosti a možnosti 
spokojeného a bezpečného života. Důvo-
dem je dlouholeté a postupné sestěhovává-
ní takzvaných nepřizpůsobivých obyvatel z 
jiných míst v České republice.
Ti svým způsobem života, nerespektováním 
pravidel slušného občanského soužití, cho-
vání
a nerespektováním zákonů, více a více ztě-
žují život ostatním obyvatelům města Bíliny.
Starostka města proto vyzývá vládu a zá-
konodárce k řešení situace, na které obec 
nemá
dostatek pravomocí. “Situace v sociálně vy-
loučených lokalitách v našem městě, kte-

rých pomalu přibývá, je dlouhodobě neutě-
šená. Proto vyzýváme vládu a zákonodárce, 
aby tuto situaci začali co nejrychleji kon-
cepčně řešit,“ řekla starostka města Bíliny 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.
V Bílině se již od loňského léta, kvůli špatné 
situaci ve vyloučených lokalitách, podepiso-
vala petice za odvolání vedení města kvůli 
nečinnosti při řešení problémů s nepřizpů-
sobivými občany. Petici podepsalo na 600 
občanů. “My jako vedení města odmítáme 
nést výhradní odpovědnost za něco, co zá-
konnými nástroji nemůžeme ovlivnit. Naše 
možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce 
vymahatelné, a je velmi obtížné lidem vy-
světlit, že pro řešení takto složitých situací 

nemají obce v rukou téměř žádné kompe-
tence,” doplnila starostka Bíliny.
Město samotné podle starostky nemá k ře-
šení situace mnoho zákonných prostředků. 
Pravomoci k adekvátním zásahům a obraně 
obyvatel Bíliny nemá ani policie či městská 
policie. Vedení města se tedy rozhodlo oslo-
vit zákonodárce jak otevřeným dopisem, 
vykreslujícím situaci v Bílině, tak přeposlá-
ním petice samotné. “Jsme přesvědčeni, že 
odpovědnost za situaci nesou hlavně ti, kteří 
vytvářejí pravidla pro sociální dávky a také 
legislativní prostor pro takzvaný obchod s 
chudobou. Oni jsou také těmi, kteří špatně 
nastavená pravidla mohou ovlivnit a změnit,” 
dodala Zuzana Schwarz Bařtipánová.      (red)

Bílina poslala otevřený dopis vládě 
a zákonodárcům kvůli zhoršující se situaci ve městě

Vážené poslankyně a poslanci, senátoři a senátorky, členky a členové vlády, v příloze tohoto otevřeného dopisu si vám dovolujeme přepo-
slat petici, která se již od léta  roku 2021 v našem městě Bílina podepisuje. S důvody, proč tato petice vznikla a zoufalí obyvatelé se k ní po 
mnoha letech tolerance a mlčení rozhodli, naprosto souhlasíme. Domníváme se však, že tato petice by neměla směřovat představitelům 
města Bíliny, ale vám, to jest těm, kteří jediní s ohledem na současný stav legislativy a vymáhání práva v této oblasti v České republice 
můžete něco změnit. Řada měst a obcí v České republice, zejména pak v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, se již de-
setiletí potýká s nárůstem problémů s nepřizpůsobivými občany a se vznikem sociálně vyloučených lokalit. Neřešení situace, i skutečnost 
že někomu tato situace vyhovuje, vyústilo k postupnému vzniku lokalit, kde se slušní lidé nejen bojí bydlet, ale bojí se své děti pouštět 
samotné ven nebo vůbec tato místa navštěvovat. 
I v našem městě se situace v některých lokalitách občanům nelíbí a lze je označit za současné nebo budoucí sociálně vyloučené lokality 
s vysokým podílem sociálně vyloučených a nepřizpůsobivých občanů. Dlouho lidé jen mlčeli, ale neřešení situace a pocit zhoršujícího  
se stavu již překračuje míru jejich tolerance, jelikož v řadě případů již nejde jen o majetek, který těžce nabyli, ale i o lidské zdraví.  
Stačí málo, pomyslný hrnec přeteče a budeme svědky občanských nepokojů se všemi důsledky. Nejen my z Bíliny, ale i představitelé  
z dalších měst jako je Most, Kadaň, Chomutov, Karviná nebo Havířov dlouhodobě apelují na změnu systému vyplácení sociálních dávek, 
na posílení pravomocí SVJ a bytových družstev, na přijetí takové legislativy a opatření, která by omezila tzv. obchod s chudobou. Bohužel 
dosud žádné efektivní řešení ze strany státu a státní správy učiněno nebylo!
Níže podepsaní volení představitelé Bíliny jednoznačně stojí na straně slušných občanů města, podporují a budou podporovat jejich 
oprávněné požadavky na klidný a bezpečný život. Není možné, aby slušní lidé měli pocit, že stát chrání více ty, kteří nejen nedodržují pra-
vidla slušného chování, ale v řadě případů ani zákony tohoto státu. Města nemají žádné reálné nástroje, jak situaci ovlivnit, natož změnit.  
Do našich měst a obcí jsou díky obchodu s chudobou i bytové situaci v České republice stále více sestěhováváni další problémoví ná-
jemníci. Dokonce i místní „původní problémoví starousedlíci“ si stěžují na chování nově příchozích, pro které už neplatí žádná pravidla 
slušného chování. Nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé jsou téměř nepostižitelní. To, jak je lze reálně (ne)postihnout, je jim spíše k smí-
chu a podle toho se také dál chovají. Případy poškození majetku, slovní někdy i fyzické napadání slušných lidí už většinou tito postižení 
lidé ani nehlásí, protože v tom nevidí smysl a žádný dopad na viníky. Tento pocit a zoufalství se stále zvyšuje! Opakujeme, jednoznačně 
podporujeme jakékoli zákonné aktivity našich občanů.
Nejen naši občané mají pocit, že jejich situaci nikdo neřeší, ale ani řešit nechce. Proto se zřejmě v petici obrátili na vedení města. My však 
odmítáme nést vinu na tomto stavu za situace, kdy město nemá téměř žádné reálné nástroje chování nepřizpůsobivých občanů a jejich 
další koncentraci zákonně ovlivnit. Proto tuto petici přeposíláme vám, tedy těm, kteří mohou situaci změnit nápravou pravidel a ochranou 
i té slušnější části obyvatel a současně změnou pravidel obchodu s chudobou, na kterých se bohužel podílela řada vašich předchůdců 
vytvořením současných právních předpisů a systému sociálních dávek.Přitom města a obce v našem kraji byla a jsou desítky let postižena 
ekologickou zátěží z těžby uhlí, výroby elektřiny a lokalizací dalšího těžkého průmyslu (ve prospěch celé republiky). Nyní budou postupně 
zasažena v ekonomické a sociální oblasti útlumem této těžby a výroby a k tomu se navíc mnoho let potýkají s problémem nepřizpůsobi-
vých občanů a sociálně vyloučených lokalit.
Přesto, že naše město je krásné město, patří k nejstarším osídleným oblastem v České republice, má svou historii, má možnosti sportov-
ního i kulturního vyžití, školky a školy, má v okolí řadu přírodních krás, kdy v budoucnu v blízkém okolí vznikne jezerní krajina, tak hlavně 
z výše uvedených důvodů z něj odchází obyvatelé, a to především z řad mladých lidí. Prostě pocit bezpečí jejich a jejich dětí je pro ně 
prvořadý. 
My, níže podepsaní zastupitelé města se s tím nehodláme smířit a budeme všemi zákonnými prostředky podporovat iniciativy našich 
občanů, a tak činíme i v tomto případě tím, že vám text petice přeposíláme spolu s tímto otevřeným dopisem, protože jak jsme již zmínili,  
v současné době a za současné právní situace byste měli být adresáty vy.
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ZDRAVOTNICTVÍ

HNsP

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

O pacienty v domácím prostředí se sestry starají přes 
třicet let, péče je odborná s milým přístupem

C) Další ambulance byla zamě-
řena na alergologie a klinickou 
imunologii (odbornost 207), kde 
pro HNsP s.r.o. pracoval MUDr. 
Pavel Vyskočil.
Alergologie je lékařský obor 
zaměřený na léčbu alergií (ne-
snášenlivost určitých látek, jako 
jsou potraviny, pyl, prach). Aler-
gie se projevují kašlem, rýmou, 
pálením a slzením očí.
Imunologie zkoumá obra-
nyschopnost lidského organis-
mu.
MUDr. Pavel Vyskočil se uto-
pil na přelomu r. 2009, 2010  
v oceánu u jihoamerického bře-
hu. Bohužel této odbornosti je 
mezi lékaři málo.
D) Neurologická ambulance 
(odbornost 209) – neurologie se 
zabývá strukturálním onemoc-
něním nervového systému, jako 
jsou cévní mozkové příhody, bo-
lesti hlavy, poruchy spánku, ná-
hle vzniklé poruchy hybnosti.
V neurologické ambulanci Hor-
nické NsP s.r.o. Bílina, ve které 
kdysi pracoval MUDr. Bořek Be-
neš, ordinovali v letech 2008 až 
2011 dva lékaři – MUDr. Stani-
slav Slavík a MUDr. Josef Sirovič.
Zdravotní sestřička v této ordi-
naci byla Ladislava Petříková, 
která vykonávala i funkci hlavní 
sestry HNsP s.r.o. Bílina.
E) Dermatovenerologie, (kožní 
ambulance, odbornost 404) je 

Domácí péče v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou funguje 
déle než 30 let. Specializované 
sestry s vystudovaným pomatu-
ritním vzděláním v oboru interny 
a nefrologie nabízejí zájemcům 
o jejich služby nepřetržitou péči 
7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 
Fyzioterapeutky - rehabilitač-
ní sestry fungují v pracovních 
dnech od pondělí do pátku.
Péče v domácím prostředí opro-
ti pobytu na nemocničním lůžku 
nabízí více výhod. Především 

zena zdravotními pojišťovnami.
Služby jsou zajištěné pro všech-
ny občany v okrese Teplice.
Plně kvalifikované sestry s mno-
holetou praxí nabízí odbornou 
péči s pozitivním přístupem a 
úsměvem každému klientovi, 
od dlouhodobých chronicky ne-
mocných pacientů po pacienty 
s potřebou krátkodobé zdravot-
ní péče.

Vojtěch Novák

jde o kontakt s rodinou, který 
příznivě přispívá k psychickému 
stavu každého pacienta a tím 
přidává ruku k dílu za rychlejším 
uzdravením. Dále lze vytknout 
fakt, že pacient není vystaven 
riziku nákazy jinými nemocemi, 
které jsou v případě hospitaliza-
ce v nemocnici pravděpodob-
nější.
Péči je oprávněn indikovat prak-
tický lékař, nebo lékař po pro-
puštění z nemocnice (v tomto 
případě na 14 dní) a je plně hra-

obor, který se zabývá kůží, jejími 
chorobami, i vlasy, nehty, potní-
mi žlázami. Venerologie pak léč-
bou pohlavních chorob.
V roce 2008 v této ambulanci 
pracovala lékařka MUDr. Marie 
Richterová, později MUDr. Marie 
Přibíková a MUDr. Magdaléna 
Šlosárková. Všechny k nám do-
jížděly z Mostu.
Jako zdravotní sestřičky v kožní 
ambulanci postupně pracovaly 
Věra Bauerová, Hana Nováková 
( i sociální sestra) a Jitka Nová-
ková.
Zvláštním přístrojem na kožní 
ambulanci byl Pneuven Bevuk 
na provádění tlakové lymfodre-
náže.
F) Chirurgická ambulance Hor-
nické NsP s.r.o. v Bílině měla v 
období let 2008 až 2010 jako 
nositele zdravotních výkonů 
zapsaného ve smlouvách se 
zdravotními pojišťovnami MUDr. 
Karla Prejzu.
Chirurgie je lékařský obor, který 
léčí nemoci a úrazy operativně 
manuálním (ručním) a instru-
mentálním ošetřením. Instru-
mentální ošetření je ošetření 
pomocí lékařských nástrojů 
(skalpely, nůžky, pinzety, peá-
ny, svorky a podobně).  Důležitá  
v péči o tyto lékařské nástroje je 
zdravotní sestra – instrumentář-
ka, která o nástroje pečuje, dbá 
o jejich sterilizaci a při zdravot-

ním výkonu, při operaci, kterou 
provádí lékař chirurg, je chirur-
govi podává.
Chirurgická ambulance HNsP 
s.r.o. byla vybavena operačním 
stolem, operační lampou Me-
rilux X5 (pořízena v roce 2001), 
vyšetřovacím reflektorem, vy-
šetřovací stojanovou lampou, 
Negatoskopem L 110 na čte-
ní RTG snímků, Rektoskopem 
CLH2 – Olympus z roku 1998 
(byl určen na určitá nepříjemná 
vyšetření).
V roce 2007 byl na sterilizaci 
nástrojů pořízen nový Horko-
vzdušný sterilizátor SteriCell222. 
V něm se podle potřeby steri-
lizovaly lékařské nástroje pro 
všechny ambulance HNsP s.r.o. 
Bílina.
Po zlomeninách a podobných 
úrazech se končetiny znehyb-
ňovaly pomocí sádry v sádrovně, 
která byla připojena k chirurgic-
ké ambulanci. Na snazší odstra-
nění sádry po vyléčení pacientů 
byla v roce 2003 sádrovna do-
vybavena elektromechanickou 
pilkou na sádru.
Není pravda, jak se vykládá  
o oboru chirurgie, že každý 
chirurg je sadista. V Bílině pra-
covala řada příjemných lékařů-

-chirurgů, především odborně 
zdatných, kteří všem pacien-
tům v jejich zdravotních problé-
mech dokázali účinně pomoci.  
Pro nervozitu některých paci-
entů, vyvolanou obavami z oče-
kávaného chirurgického zákro-
ku, nebylo někdy jednoduché 
pochopit pokyny pana doktora. 
Tito pacienti najednou nevěděli, 
kde mají nohy nebo ruce, pravou 
a levou stranu, prostě nechápali, 

jak se mají položit na operač-
ní stůl. Nakonec však i takoví 
pacienti byli řádně připraveni  
a předmětné místo na jejich těle 
bylo vydezinfikováno. Pak již sví-
tilo silné operační světlo a zdra-
votní sestřička mohla podávat 
příslušné chirurgické nástroje.  
Samozřejmě sterilní. Nakonec se 
šilo, obvazovalo, rekonvalescent 
chodil na kontroly a převazy  
a vše dopadlo dobře.
V roce 2010 vedl chirurgickou 
ambulanci Hornické nemoc-
nice s poliklinikou s r.o. v Bílině 
MUDr. Karel Prejza, do roku 1989 
primář na chirurgii v Duchcově.  
V letech 1995 až 2011 byl spo-
lečníkem v s.r.o. Protože se však 
v roce 2010 už pohyboval na 
invalidním vozíku a nemohl tak 
fyzicky operovat, jeho odbor-
nost chirurga se dvěma atesta-
cemi byla využita ve smlouvách 
se zdravotními pojišťovnami  
a v operačním sále ho zastou-
pilo několik lékařů z Duchcova  
a Teplic, kteří se vzájemně stří-
dali.
Byli to například MUDr. Miroslav 
Sixta, ředitel Vita s r.o. – Ne-
mocnice Duchcov, odkud byl i 
empatický a lidský MUDr. Abdul 
Khalouf, který je dnes primá-
řem následné péče v Duchcově.  
Z teplických chirurgů do bílinské 
ambulance dojížděli MUDr. Erik 
Antal, MUDr. Mohamed Barbara-
wi (ten pracuje nyní v Německu), 
MUDr. Milan Beníček, MUDr. To-
máš Frajt, MUDr. Slavomír Goffa, 
MUDr. Martin Sessek, MUDr. Pa-
vel Valoušek, MUDr. Petr Zajíc  
a MUDr. Luděk Šíp.

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.

Kontakt:

Domácí péče
Tel.: 417 823 741-4

Vedoucí sestra
Dana Drégrová
Tel.: 725 127 707

Fyzioterapie 
v domácím prostředí 

Tel.: 417 777 109, 
724 863 386
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DlouhoDobÁ A DočAsnÁ pĚstounskÁ péče

Cesta k pěstounství není krátká, 
lidé však na ní nejsou sami

Ústecký kraj hledá nové pěs-
touny, tedy jednotlivce i rodiny, 
které se postarají o osamocené 
děti.
Pěstounská péče je jednou z 
forem náhradní rodinné péče. 
Do pěstounské péče jsou svě-
řovány děti, které nemohou z 
různých důvodů vyrůstat ve své 
biologické rodině. Děti týrané, 
zneužívané, děti, které rodiče 
zanedbávali, děti rodičů, kteří 
nemají dostatečné rodičovské 
kompetence z důvodů zhorše-

vykonává pouze přiměřeně a 
nemá ani vyživovací povinnost 
vůči svěřenému dítěti.
V České republice je pěstoun-
ská péče realizována dvěma 
formami - jako dlouhodobá 
pěstounská péče a pěstounská 
péče na přechodnou dobu, tzv. 
profesionální pěstounská péče.
Pěstounem se může stát každý, 
kdo má dost sil a chce pomoci 
potřebnému dítěti a je ochoten 
projít odborným posouzením 
krajského úřadu, který rozho-

ného zdravotního stavu nebo 
užívání návykových látek, děti 
rodičů, kteří páchají trestnou 
činnost a jsou opakovaně ve vý-
konu trestu odnětí svobody.
Do pěstounské péče jsou děti 
svěřovány soudem. Pěstoun je 
oprávněn a povinen o dítě osob-
ně a řádně pečovat, vychovává 
ho a stará se o něj stejně, jako v 
běžných rodinách. Pěstoun však 
není zákonným zástupcem dítě-
te, nemá rodičovskou odpověd-
nost, práva a povinnosti rodičů 

duje o zařazení do evidence.  
V případě, že vás téma pěstoun-
ské péče oslovilo a přemýšlíte 
o tom, že byste se chtěli stát 
pěstouny, neváhejte a zeptejte 
se na vše, co vás v souvislosti 
s tímto typem náhradní rodin-
né péče zajímá. Obraťte se na 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
na telefon 475 657 474, 475 657 
976, 475 657 376 nebo na e-mail 
vejdelkova.m@kr-ustecky.cz. 

(red)
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oDDĚlenÍ žIVotnÍho pRostŘeDÍ

Společnost Lesy Sever, která pi-
vovar před necelými šesti lety od-
koupila, není schopna především 
kvůli vysokým požadavkům pa-
mátkářů a finanční náročnosti re-
konstrukce areál opravit a nabídla 
ho ke zpětnému odkupu městu. 
Tento návrh vzala v polovině led-
na na vědomí rada města, roz-
hodnout měli zastupitelé na svém 
jednání 9. března. Uzávěrka únoro-
vého vydání Bílinského zpravodaje 
byla před tímto zasedáním, o ak-
tuálním rozhodnutí budeme tedy 

Za odlupující se kůru z kmenů 
javorů může takzvaná sazná ne-
moc, která devastuje javorové po-
rosty. Na mnoha pozemcích v Bíli-
ně bude probíhat v tomto období 
vegetačního klidu probírka po-
rostů dřevin. V lokalitách v Sídlišti 
za Chlumem naproti sportovnímu 
hřišti to bude nesouvislá alej javo-
rů a v ulici Jenišovská několik kusů 
javorů napadených touto saznou 
nemocí kůry. 
Jedná se o vysoce infekční one-
mocnění způsobené houbou 
Cryptostroma corticale, která po-
stihuje zejména javory a jejich hro-

ku. I přes počáteční snahu si ale 
ani po pěti letech společnost s pi-
vovarem neví rady. Chybí jí záměr, 
jak s následně opraveným areá-
lem naložit. Problémem je vysoký 
stupeň památkové ochrany areá-
lu, nákladnost oprav a neúspěšné 
hledání spoluinvestora. 
Pivovar leží v městské památkové 
zóně a některé z jeho budov jsou 
navíc ještě samostatně památko-
vě chráněny. Takto vysoký stupeň 
ochrany pro investora či majitele 
znamená, že nezíská povolení pi-

informovat v dalším vydání. Spo-
lečnost v areálu plánovala demo-
lici několika budov, které jsou ve 
velmi špatném stavu a nejsou pa-
mátkově chráněny. Ostatní chtěla 
v dalších letech opravit a vybu-
dovat tam apartmány pro hosty 
zámku, malý pivovar a restauraci. 
Rovněž by zde měl vzniknout sál 
pro pořádání různých slavnostních 
akcí, například svateb. Areál spo-
lečnost odkoupila za 2,3 milionu 
korun, což odpovídalo hodnotě ze 
zpracovaného znaleckého posud-

madná vymírání byla zaznamená-
na u stromů oslabených stresem, 
především po nadprůměrně 
suchých a horkých letních měsí-
cích. Nemoc se velmi rychle šíří, 
a v tomto čase je patogen natolik 
rozvinutý, že záchrana dřeviny je 
prakticky nemožná. Je doporuče-
no tyto stromy odstranit a zamezit 
tak šíření na další dřeviny.
Na uvolněném místě po odstra-
něných stromech bude na jaře 
vysazená alej vzrostlých stromů 
ve dvou řadách, například jabloně, 
hrušně a třešně i okrasné dřeviny. 

(red)

vovar zbourat a pozemek třeba 
využít jinak.
Město Bílina se dlouhou dobu 
snažilo získat informace o probí-
hajících opravách a rekonstruk-
cích pivovaru. V prosinci 2021 bylo 
na osobní schůzce s majitelem 
společnosti Lesy Sever nemile 
překvapeno informací, že rekon-
strukce pivovaru byla zastavena 
hned na začátku, a to právě z výše 
popsaných důvodů.

(red)

Bílina řeší, co bude dál s pivovarem 

Ve dvou ulicích budou pokácené nemocné stromy

Z historie pivovaru
Právo várečné bylo městu uděleno 15. února 1590 Kryštofem starším z Lobkovic a vdovou po Janu Popelovi z Lobkovic Kateřinou. 
Vařilo se bílé a ječné pivo. Založení pivovaru je na starých pivních etiketách datováno rokem 1615. Současná budova pivovaru 
byla postavena v roce 1695. V polovině 18. století se tu ročně vařilo 434 sudů piva, což stačilo i k zásobení horských obcí patřících 
lobkovickému panství. 
Před 1. světovou válkou se začalo prodávat lahvové pivo, litr za 32 haléřů. Během první republiky pivovar vařil světlé výčepní pivo 
10°, Zámecké pivo světlé 12° a Ležák tmavý Kozel 12°. 
Pro zámecká pivovar v Bílině začaly těžké časy rokem 1948, kdy byl odebrán Lobkovicům a přeměněn na státní podnik. Již tehdy 
bylo zázemí pivovaru zastaralé, poslední rekonstrukce proběhla na konci 19. století. Od ledna 1953 se stal součástí národního pod-
niku Krušnohorské pivovary v Lounech. Vařilo se zde světlé výčepní pivo 7°a 10°, známá Perla severu 11°, Ležák světlý 12°a tmavé 
pivo 10°. 
V roce 1977 se uvařilo pouze devět tisíc litrů světlé desítky a jedenáctky Perly severu, poslední várka byla vyrobena 23. února 1977. 
Zůstala tu jen sladovna, který vyráběla slad pro nový pivovar v Mostě - Sedleci. 
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poRtÁl občAnA

MĚsto bÍlInA

Portál občana je moderní inter-
netová aplikace, pomocí které lze 
elektronicky přistupovat ke služ-
bám města a tím nahrazuje osobní 
návštěvu úřadu. 
Po přihlášení mohou lidé podávat 
žádosti na všechny odbory, objed-
nat se na jednotlivé agendy úřadu, 
nebo prověřit, zda mají vůči městu 

Už je opět možné vyrazit na pro-
cházku na Cestu dějin. Po nedáv-
ných vichřicích byla Cesta dějin 
plná polomů a popadaných stro-
mů. Na výzvu města rychle za-
reagoval majitel lesa, společnost 
Lesy Sever a cestu uklidil. 
Dalším problémem, tentokrát ale 
letitým, byl zabahněný úsek cesty, 

schránky, ale i prostřednictvím ná-
rodní identitní autority - bankovní 
identity. Bankovní identitu získali již 
klienti Air Bank, České spořitelny, 
ČSOB, Komerční banky, MONE-
TA Money Bank, nebo Raiffeisen-
bank, kteří využívají elektronické 
bankovnictví. Podle dostupných 
informací by se k této službě měly 

vyrovnané veškeré své závazky v 
přehledu neuhrazených plateb, 
např. poplatek za psa nebo za 
komunální odpad. Platbu pak lze 
provést on-line pomocí platební 
brány nebo převodem na účet.
Nově je možné se do portálu 
občana přihlásit nejen pomocí 
poskytovatele mojeID a datové 

po deštích s velkou louží mezi Po-
hádkovým lesem a Cestou dějin.
Po výzvě města tam zajistila spo-
lečnost Severočeské doly, majitel 
pozemku, odbahnění a opravu 
propadu tak, aby se zde již louže 
netvořily. 

(red)

postupně připojovat i další banky. 
Bílinský Portál občana se umís-
til na 2. místě v soutěži Zlatý erb 
2020 v kategorii Nejlepší elektro-
nická služba a projekt Smart city. 

(red)

Portál občana je přístupný přes bankovní identitu

Cesta dějin je uklizená, obří louže zmizela

 

Městské technické služby Bílina nabízí pro vlastníky nemovitostí nádoby 
na komunální a tříděný odpad o objemu 120 litrů zcela zdarma včetně 
přistavení. 

 

 

Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte Městské 
technické služby Bílina: 

 
 telefonicky:   417 821 234 

 e-mailem:   milena.svamberova@mtsbilina.cz  

Osobně na adrese:   Teplická 899, Bílina 

 

 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE. MÁ TO SMYSL. 
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MĚstskÁ knIhoVnA bÍlInA GAleRIe poD VĚžÍ

MĚstskÁ knIhoVnA bÍlInA

Městská knihovna připravila pro 
malé čtenáře Noc s Anderse-
nem. Čeká nás zábavné a dob-
rodružné nocování v centrální 
knihovně na Mírovém náměstí. 
Zapište si za uši, nebo raději do 
diáře, pátek 1. dubna 2022 od 17 
hodin. 
Noc s Andersenem, akci k pod-
poře dětského čtení, pořádá 
Klub dětských knihoven Svazu 

V březnu vystavuje v Galerii Pod 
Věží teplický rodák Jaroslav 
Lančarič, který se malování vě-
nuje po celý život. Jak sám říká, 
kreslí na vše, co mu přijde pod 
ruku, a to papír, dřevo, plátno i 
zeď. „Jednotlivé motivy, napří-
klad budovy, si vybírám podle 
starých knih, protože dnes již 
neexistují nebo mají jinou podo-
bu. Kreslím i hrady nebo zámky,“ 
upřesnil Lančarič s tím, že se 
také věnuje umělecké techni-
ce zvané pyrografie. „Jedná se 

Městská knihovna zve na au-
torské čtení bílinského spisova-
tele Grigorije Nikiforova, který 

Intimní romance jednoho zdán-
livě prostého léta dohromady 
svádí křehkého, ale zároveň 
bezostyšně sentimentálního 
chlapce Giovanniho a nevinně 
okouzlující dívku June, která ne-
typickému devatenáctiletému 
snílkovi přináší do života tolik 
postrádané světlo a naději.
Dvě zatoulané duše nesměle 
proplouvají prvotní ostýchavos-
tí a postupně nacházejí zalíbení 
ve vzájemných pocitech, které 
ve svých životech doposud ne-
poznali, nepotkali a neochutnali. 
Mladí, krásní a zamilovaní den-
ně netrpělivě spěchají do příro-
dy, odlehlých strání a lučin, kde 
touží konečně objevit veškerá 
potěšení života. Tato mladist-
vá spirituální bádání prosycená 
zvědavostí se ale pochopitelně 
nemůžou obejít bez chmurných 
překážek a nástrah, jimž Giovan-
ni a June poprvé nemusí čelit 
sami, protože jdou spolu. 
Autor Grigorij Nikiforov se po 
neúspěšné sportovní kariéře, 
kterou se snažil marně kultivo-
vat již od samého dětství, roz-

nám představí svou prvotinu s 
názvem Kradli jsme sousedům 
rajčata.

knihovníků a informačních pra-
covníků ČR a Městská knihovna 
Bílina se k této akci každoročně 
nadšeně zapojuje. Akce je vhod-
ná pro děti od 7 do 12 let. Je pri-
márně určena dětským čtená-
řům registrovaným v knihovně.
V případě zájmu kontaktujte 
knihovnu na telefonu 417 535 
537.

Alena Hubáčková

o techniku zdobení dřeva nebo 
kůže vypalováním pomocí hor-
kých předmětů. Volbou hrotu, 
jeho teploty, náklonu a doby 
kontaktu s materiálem lze do-
sáhnout mnoha odstínů a efek-
tů,“ popsal. 
Jeho tvorba je všestranná díky 
tomu maluje na zakázku a malu-
je prakticky cokoli, portréty, zví-
řecí miláčky, domy nebo i mal-
by na zeď dle přání zákazníka. 
„Jedna z velmi zajímavých za-
kázek byla výmalba rytířského 
sálu na Doubravce v Teplicích. 
Jednalo se o opravu 40 let staré 
výmalby a erbů na nové fasádě. 
Zajímavá byla také oprava sto-
letého obrazu na fasádě v Dubí,“ 
dodal.
V Galerii Pod věží vystavuje Ja-
roslav Lančarič kresby na dře-
věných plackách ztvárněné po-
lygrafickou technikou, kresby na 
čtvrtce a uměleckém kartonu, 
kreslené především pentilkou a 
grafitovou tužkou.
Výstava potrvá do 25. března a 
je volně přístupná od pondělí do 
pátku, od 7.30 do 17 hodin. 

(hub)

hodl při vysokoškolském studiu 
zcela odevzdat umění. Záhy na 
to objevuje doposud nepozna-
né sympatie ke slovům, k jejich 
vzhledu, tvarům, znění a zejmé-
na k tomu, co mohou v různých 
kombinacích znamenat, vytvá-
řet či bortit.
Sám autor se považuje spíše za 
malíře, kdy se pokouší pomocí 
rozvitých přívlastků co nejdů-
věrněji vyobrazovat pestré pa-
lety pocitů svých hrdinů. Vše ve 
snaze, aby jeho řádky zněly bar-
vitostí. Umění je autorem vní-
máno jako nejbližší synonymum 
svobody a inspirace považová-
na za to nejhodnotnější, co lidé 
mohou mezi sebou sdílet.
Autorské čtení se uskuteční ve 
čtvrtek 17. března v centrální 
knihovně na Mírovém náměstí v 
oddělení pro dospělé, v 1. patře 
knihovny, od 16 hodin. Autorské 
čtení doplní překrásná výstava, 
která vizuálně doplňuje obsah 
knihy.

Alena Hubáčková

Malí čtenáři budou 
nocovat s Andersenem

Lančarič: Maluji na vše, 
co mi přijde pod ruku

Grigorij Nikiforov bude číst ze své prvotiny
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Do konce dubna je možné podávat návrhy na zlepšení veřejného ži-
vota v Bílině. Z rozpočtu města je vyčleněn milion korun, jeden návrh 
může mít rozpočet až 350 tisíc korun. 
Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem 
finančních prostředků z rozpočtu města na uskutečnění projektů, 
které si lidé sami vyberou. Podávání návrhů skončí v dubnu, od květ-
na do srpna budou vyhodnocené po stránce technické, finanční, 
majetkoprávní a podobně. V září se bude konat veřejné představení 
návrhů a následně bude veřejnost do listopadu o návrzích hlasovat. 

K realizaci vítězných návrhů dojde v příštím roce. Podrobné informa-
ce včetně jednotlivých formulářů jsou k dispozici na webu města 
www.bilina.cz, v sekci Městský úřad, rozpočet, participativní rozpo-
čet. Informace je možné získat také na e-mailu ppr@bilina.cz nebo 
na telefonu 417 810 801-2. Formuláře jsou také dostupné v tištěné 
podobě na podatelně Městského úřadu Bílina a v infocentru.
Veřejnost se nemusí obávat složitosti podání návrhu, úředníci se 
vším ochotně pomohou. Každý může podat maximálně dva návrhy.

(pn)

Harmonogram participativního rozpočtu

leden - duben 2022: příjem návrhů a konzultace
květen - srpen 2022: vyhodnocení návrhů po stránce technic-
ké, finanční, majetkoprávních vztahů apod. při úzké spolupráci 
s navrhovateli
září 2022: veřejné představení návrhů zařazených do hlasování
říjen - listopad 2022: hlasování o návrzích, vyhodnocení ná-
vrhů
leden - listopad 2023: realizace vítězných návrhů.

Kdo může podat návrhy?

Obyvatelé města, kteří:
• dovršili 15 let věku
• k návrhu doloží podpisový arch s minimálně 5 podpisy  
 obyvatel města starších 15 let, kteří návrh podporují
• předloží návrh s maximálním rozpočtem 350 tisíc korun

Jak podat návrh?

Návrhy lze podávat nejpozději do 29. dubna 2022 zasláním for-
muláře vč. příloh e-mailem na adresu ppr@bilina.cz, předáním 
osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina, nebo poštou.
Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlaso-
vání o návrzích.

Náležitosti podání návrhů

Návrh se podává na předepsaném formuláři. K formuláři s ná-
vrhem je nutno přiložit:
• předpokládané náklady související s realizací návrhu  
 (předpokládané náklady vč. DPH)
●• podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající  
 podporu min. 5 dalších obyvatel ve věku starších 15 let  
 (příloha č. 3 Podpisový arch)
• ilustrační fotografie/obrázek určený k prezentaci návrhu
• mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat
• fotodokumentaci současného stavu

Jeden z vítězných návrhů z prvního ročníku participativního rozpočtu Jeden z vítězných návrhů z prvního ročníku participativního rozpočtu
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Návrh musí respektovat následující pravidla:
● 
• návrh musí být veřejně prospěšný a primárně by měl  
 řešit úpravy veřejného prostranství
• návrh musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví  
 města Bíliny nebo svěřených městu Bílina
• realizace návrhu musí být v kompetenci města Bíliny
• odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáh- 
 nout prostředky vyhrazené pro projekt
●• návrh se týká pouze investičních projektů
• návrh se netýká údržby či opravy chodníků a komunikací
• návrh nepropaguje produkty, služby a činnosti subjektů  
 komerčního, nekomerčního, náboženského či politického  
 charakteru

Veřejná prezentace

Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjim-
kou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného 
setkání. Toto setkání bude sloužit k dialogu a diskuzi nad před-
loženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu 
města Bílina k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou disku-
zi nad jednotlivými návrhy.
Průběh veřejného setkání nabídne účastníkům především 
představení jednotlivých návrhů jejich autory, představení sta-
novisek pracovníků MěÚ k jednotlivým návrhům, diskuzi nad 
jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu.

Veřejné hlasování o návrzích
● 
• Termín hlasování o návrzích bude vyhlášen nejpozději do 30 dnů od oficiálního zveřejnění návrhů.
• Hlasovat může každý. Cílem je, aby se do hlasování zapojili obyvatelé, kteří v Bílině žijí, pracují, studují, nebo tráví pravidelně svůj  
 volný čas, aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity.
• Hlasovat bude možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.
• Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy, 
 a to tak, že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden záporný.
• Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

Zhodnocení návrhů:
● 
Po formální kontrole návrhu koordinátorem PPR bude předán k obsahové kontrole
• příslušnému odboru MěÚ.
• Odbor provede kontrolu realizovatelnosti návrhu.
• Jednotlivé návrhy dále posoudí minimálně tříčlenná pracovní skupina pro PPR, o jejímž složení rozhodne rada města. 
• Na základě předložených podkladů od příslušných odborů vydá prcovní skupina stanovisko k jednotlivým návrhům. V případě  
 potřeby pozve předkladatele k upřesnění nebo úpravě předloženého návrhu tak, aby předložené návrhy bylo možné rozdělit na:
• a) realizovatelné v podobě navržené autorem
• b) realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti)
• c) nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav

O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v návrhu. V pří-
padě neúplně podaných projektů je koordinátor PPR odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat návrh s 
odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným.

Jeden z vítězných návrhů z prvního ročníku participativního rozpočtu
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lIfe Is skIll

knIžnÍ tIpy

Čip mohou soutěžící načítat i při prohlídce výstavy

Výstavní síň U Kostela je výji-
mečná tím, že kromě velkých 
a světlých prostor má i konfe-
renční sál. Autor tak může vy-

stavovat svá díla a uspořádat 
besedu na dané téma. V bílin-
ské výstavní síni se vystřídalo 
mnoho známých umělců, jako 

byl Karel Gott, fotograf Robert 
Vano, František Ringo Čech 
nebo se vzpomínalo na české-
ho filmového režiséra, výtvarní-
ka, animátora Karla Zemana. Ve 
výstavní síni zahrál i americký 
jazzový trumpetista, hudební 
skladatel a malíř slovenského 
původu Laco Déczi. V současné 
době zde probíhá opět zajímavá 
výstava. Zajděte se podívat a 
najděte další čip.
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 hráči 
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 místa 
s čipy.                                        (hub)

Zvrácená - Haruto Rjó 

Je to jen městská legenda. Uprostřed noci se u odpadků objeví tajemná dívka v kostýmu lolity. A položí vám otázku: Chceš 
sestřičku? Za žádnou cenu ji neodpovídejte. Jakákoliv odpověď vám zaručí děsivou smrt. Hlavní hrdina tohoto obsáhlého 
hororového komiksu 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.

Kdo krade dětem čtení: velké detektivní dobrodružství 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 soudkem 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?

Temné dědictví  - Wilbur Smith & David Churchill

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

Tajná manželka - Steve Robinson

Rosen Trevelyanová údajně zahynula při požáru svého venkovského sídla Crows-an-Wra v odlehlé části západního Cor-
nwallu. 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?

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 Dundon má osobní i profesní zkušenost s dětmi s autismem a ve své knize nabízí velmi prak-
tické 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.

555: výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka 

Co všechno kromě 555 gastrotipů pro vás Lukáš vysype ze svého cestovatelského báglu? Každý výlet popíše a vždy ho 
doprovodí fotografií od respektovaných 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 mi-
mochodem, každý z výletů bude mít v knize napárovanou skladbu, kterou lze načíst v aplikaci Spotify.
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ZŠ AléskÁ

MŠ sÍboVA

MŠ čApkoVA

MŠ žIžkoVo úDolÍ

Prvňáčci si odnesli 
své první vysvědčení 

Malí zahradníci 
už ochutnali úrodu 

Olympiáda se konala 
v mateřské škole 

S tučňáky vyrazili 
na severní a jižní pól

chvíle. Bylo to jejich úplně první 
vysvědčení. A jak to dopadlo? 
Stačí se podívat do jejich rozzá-
řených očí.

Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

mínek vyrůstat mladé rostlinky. 
Za několik dní se dočkaly první 
úrody - řeřichy a pohanky - kte-
rou rády ochutnaly. Avšak na 
saláty si malí zahradníci budou 
muset ještě chvíli počkat.

Kolektiv učitelek

jící sportovní dny. To pak měly 
možnost vyzkoušet si ve třídě 
sporty jako je bruslení, rychlo-
bruslení, slalom na lyžích, hokej 
a další. Závěrem celé olympi-
ády bylo vyhlášení nejlepších 
soutěžících a předání medailí 
na stupních vítězů všem dětem.

Kolektiv učitelek

Poslední den v lednu je dnem 
pololetního vysvědčení. Ne-
dávno šly děti do školy a už 
dostávají hodnocení své práce. 
Pro prvňáčky ze Základní školy 
Aléská to byla obzvlášť důležitá 

V rámci týdenního tématu o ře-
meslech a povoláních si děti z 
Mateřské školy Síbova zahrály i 
na zahradníky. Zasely semínka 
řeřichy, pohanky a směsi listo-
vých salátů. Každý den pozoro-
valy a hlídaly, kdy začnou ze se-

V naší mateřské škole Čapkova, 
ve třídě Motýlků se uskutečnila 
zimní olympiáda. Děti se dozvě-
děly, v jakých disciplínách se 
na olympiádě soutěží, co zna-
menají olympijské kruhy, jaké 
mají barvy a další zajímavosti 
z oblasti zimních sportů. Děti si 
poslechly hymnu České repub-
liky a s úsměvem na tvářích se 
rozešly nabrat sílu na následu-

Děti ze třídy Koťat z Mateřské 
školy Žižkovo údolí se v únoru 
seznamovaly se životem lidí  
a zvířat na severním a jižním 
pólu. Vymodelovaly si tučňáky, 

a procvičily tím jemnou motori-
ku, drobné prstové svaly, zruč-
nost a fantazii.

J. Pravečková 
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MŠ žIžkoVo úDolÍ

MŠ čApkoVA

MŠ sÍboVA

ZŠ AléskÁ

V mateřince probírali 
nemoci a vytvořili Baciláky

Předškoláci uspořádali
hostinu pro ptáčky

Z dětí ve školce se staly 
eskymácké rodiny

Do školy mohli žáci 
klidně přijít v teplákách

Děti ze třídy Berušek z Mateřské 
školy Žižkovo údolí si povídaly 
o nemocech. Při hře s barvami 
rozvíjely jemnou motoriku ruky 

Děti z Mateřské školy Čapko-
va ani v letošním roce neza-
pomněly na ptáčky. S pomocí 
učitelek vyrobily krmítka z ne-
tradičních materiálů, která po 
dokončení zavěsily na stromky 

Celý týden si děti ze Soviček z 
Mateřské školy Síbova povída-
ly o životě za polárním kruhem. 
Lovily ryby, hrály různé pohy-
bové hry, naučily se taneček a 
jako eskymácké rodiny - Polár-

Jednoho lednového pátečního 
dne jsme mohli přijít do školy 
oblečení tak pohodlně, jak jen 
to šlo. Byl totiž Teplákový den. 
Akce se konala v rámci projek-
tu Hrdá škola. Celé dopoledne 
jsme si téměř všichni užívali 

a vytvořily společnou malbu  
s názvem Baciláci.

J. Pravečkov

a keře na školní zahradě. Vel-
kou odměnou pro děti bylo po-
zorování přilétajícího ptactva a 
jejich spokojené ptačí švitoření.

Kolektiv učitelek

kovi, Snížkovi, Tučňákovi a Na-
nukovi bydlely ve velkém iglú. 
Byla to pro ně super zábava.

Kolektiv učitelek

výuku v pohodlí. Už se těšíme 
na další zajímavé dny, třeba na 
Retro den nebo Den bláznivých 
ponožek.

Mgr. Lucie Skřivánková
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MŠ žIžkoVo úDolÍ

MŠ A. soVy

MŠ čApkoVA

Koťata se poprvé vydala 
na ledovou plochu

Ptáci na obrázcích i v okolí 
školky zaujali předškoláky

Na novém hřišti byly děti 
pořád v pohybu

Děti ze třídy Koťat z Mateřské 
školy Žižkovo Údolí se poprvé 
vypravily na zimní stadion. Tam 
si vyzkoušely techniku brusle-

Celý týden si děti z Mateřské 
školy Antonína Sovy povídaly  

Děti potřebují rozvíjet oblast 
hrubé motoriky, v Mateřské 
škole Čapkova proto prosazují 
spontánní pohybovou činnost, 
která je nejúčinnější k napl-
nění požadavků předškolního 
vzdělání. Učíme děti odhadovat 
své možnosti, překonávat samy 
sebe, opakovaně se pokou-
šet o zdokonalování, neztrácet 
motivaci, chápat, že pohyb je 

ní. I když přišly také pády, děti 
bruslily rády.

Kolektiv učitelek

o životě ptáčků v zimě, jak je 
pro ně těžké najít potravu, po-
znávaly různé druhy ptáčků na 
obrázcích a v okolí naší školky, 
hrály různé pohybové hry. Pro-
tože jsou děti kamarádi, vyrobi-
ly pro ptáčky závěs z ruliček od 
toaletního papíru, plný semí-
nek, které mají ptáčci rádi.

Michaela Ottenschlagerova

součástí našeho života a přiná-
ší nám pozitiva. Skok do dálky, 
běh na 50 metrů, napodobení 
daného cviku, skákání paná-
ka a jiné aktivity si děti ze třídy 
Motýlků vyzkoušely při pobytu 
venku na novém sportovním 
hřišti vedle naší mateřské školy, 
kde se nám moc líbilo.

Kolektiv učitelek

ZÁPISY PRVŇÁČKŮ BUDOU TRADIČNÍ, JE MOŽNÉ SI REZERVOVAT ČAS

V první polovině dubna se v bílinských základních školách uskuteční zápisy dětí do prvních tříd. Budou probíhat tradičně s osobní pří-
tomností dítěte i zákonného zástupce u zápisu. K zápisu do základních škol Aléská a Lidická je možné si předem zarezervovat termín a 
čas, není to však podmínkou.  
Zápis je povinný pro děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší šest let věku. U zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz zákonné-
ho zástupce, u cizinců pas a povolení k pobytu. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Více informací získáte na webových stránkách jednotlivých bílinských základních škol. (red)

Termín zápisu v Základní škole Lidická:
5. a 6. dubna 2022 od 14 do 17 hodin (jen na základě rezervace na webových stránkách školy)
11. a 12. dubna 2022 od 14 do 17 hodin (bez rezervace, ale je možné se i zarezervovat opět na webových stránkách školy)
www.zslidicka.cz

Termín zápisu v Základní škole Za Chlumem: 
7. a 8. dubna 2022 od 14 do 17.30 hodin
Žádosti o přijetí do přípravné třídy se podávají do 31. května 2022.
www.zschlum.cz

Termíny zápisu v Základní škole Aléská
4. a 5. dubna 2022 od 14 do 16 hodin (jen na základě rezervace na webových stránkách školy)
4. a 5. dubna 2022 od 16 do 17 hodin (bez rezervace)
www.zsaleska-bilina.cz
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Do ŘADy!

Dárek svým fanouškům nadělili 
hned zkraje roku pražsko-bílin-
sko-te plicko-mostečtí Do řady! 
Jedna z nejdéle fungujících čes-
kých punkových kapel se o slo-
vo hlásí s novým videoklipem ke 
skladbě Co jsi víc čekal?, která 
pochází z jejich čtvrté studiové 
desky Neber to osobně. „Kapely 
obvykle točí klipy k nejnovějším 
singlům, my jsme ale šli trochu 
jinou cestou. Deska Neber to 
osobně vyšla totiž původně v 
roce 2005, ale je shodou okol-
ností poslední z naší diskografie, 
která se předloni dočkala vydá-
ní na vinylu. A skladba Co jsi víc 
čekal? se prakticky ihned po vy-
dání dostala natrvalo do našeho 
koncertního playlistu a máme jí 
rádi jak my, tak naši posluchači, 
kterým jsme tímto videoklipem 
chtěli udělat radost,“ vysvětlil 
kapelník Do řady! Vladimír Vol-
man.
Režie klipu se ujal už podruhé 
Jan Fröhlich, který se kromě 
práce s videem věnuje i hudbě, 
během let prošel jako bubeník 

celou řadou českých skupin, 
mezi nejznámější patří napří-
klad Jaksi Taksi, Lunetic nebo v 

současnosti S.P.S. Do řady! pat-
ří k nejdéle skupinám na české 
punkové scéně. Po déle než tři-

ceti letech na scéně každoročně 
odehrají zhruba padesát kon-
certů za rok, a také letos plánují 
koncertovat, první vystoupení 
absolvuje už během února. Na 
svém kontě má za dobu svého 
působení celkem šest studio-
vých nahrávek, největší ohlas 
si zajistila už svou debutovou 
deskou Join the Army ?!  z roku 
1991. Dvě skladby, které se ná-
sledně objevily i na debutové 
desce, měli Do řady! i na dnes 
už kultovní kompilaci Rebelie  
Punk’n’Oi, která vyšla krátce po 
sametové revoluci jako vůbec 
první deska pod hlavičkou vy-
davatelství Monitor. Zatím po-
slední album Myslím to upřímně 
vyšlo v roce 2015. Všechna svá 
studiová alba vydala kapela v 
uplynulých několika letech v 
reedici a stala se jednou z mála 
českých punkových skupin, kte-
rá má svou kompletní diskografii 
na vinylu.

Vladimír Volman    

Bílinská kapela má nový klip ke skladbě Co jsi víc čekal?

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Přijďte si ušít jarní dekoraci  
pod vedením Evy Jirákové 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kdy:    Sobota 2. 4. 2022  
Čas:    9,00 – 15,00            
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 200,- Kč (výplň na slepičku je v ceně kurzu) 
Rezervace:     
na telefonu 607 586 990 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz   
 

 

 

  
 

 
 
 
                         

                      Přijďte si ušít sukni nebo                                       
                              kalhoty, které padnou přímo 

                         vám na míru pod vedením   
Sochorové          Květy 

 
 

      
  Kdy:        Sobota 19. 3. 2022  
  Čas:         9,00 – 15,00            
  Kde:        Čapkova 859, Bílina 
  Cena:     150,- Kč 

 
Rezervace:     
na telefonu 606 930 373,  
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz   
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SPOLEČNOST
pŘÍRoDA V bÍlInĚ A blÍZkéM okolÍ, ZnoVuožÍVAjÍCÍ I MIZejÍCÍ

ReAlItnÍ poRADenstVÍ

poletují v neuspořádaném hej-
nu a spíše je slyšíte, jejich jemný 
tichý hlásek znějící jako cit cit 
cisisisit, ale každý vnímá ptačí 

Okolní zástavba, blízkost zeleně 
a atmosféra místa je důležitým 
faktorem, který má vliv na cenu 
nemovitosti. Dostatek obchodů, 
restaurací, služeb, škola, škol-
ka,  nebo klidný park. Každý 
preferuje něco jiného. Málokdo 
rád bydlí v hluku a poslouchá 
neustálé hučení aut nebo vlaků. 
Cena takového bytu bude určitě 
nižší, než cena bytu s výhledem 
do zeleně a klidného parku.
Místo, kde si plánujete najít 
bydlení, rozhoduje z velké míry  
o ceně nemovitosti. Cena bytu 
stejné kvality o podobné výmě-
ře se může v jednom městě lišit 
i o statisíce, právě s ohledem 
na místo, kde se nachází. Stačí, 

Mlynařík dlouhoocasý

Dnes vás konečně seznámím  
s něčím malinkým, křehoun-
kým a roztomilým, nejmenším 
ptáčkem v Evropě. Objevila 
jsem toho mrňouska po Novém 
roce na moruších u Běly. Týdny 
jsem nevyšla bez foťáku, abych 
vám ho mohla vyfotit a ukázat.  
Když už jsem se dočkala příletu 
drobounkých opeřených čiperů, 
focení mi překazil můj milý pej-
sek, až teď se konečně  zadařilo.
Je to mlynařík dlouhoocasý (Ae-
githalos caudatus) z řádu pěvců 
a čeledi mlynaříkovitých. Ptáček 
připomínající chlupatou kuličku 
s dlouhým ocáskem je dlouhý 
asi 13 až 15 cm, z toho  8-10 cm 
tvoří dlouhý stupňovitý ocásek. 
Rozpětí křidélek je asi 15 cm. 
Váha drobečka je kolem 7 gra-
mů.
Ptáček je z vrchní strany převáž-
ně černý s vínovým zbarvením 
na hřbetě, krček je zespodu bílý 
nebo světle šedý a bříško narů-
žovělé. Malinký zobáček, očička 
a nožičky má tmavé. Samička  
i sameček se ve zbarvení nijak 
neliší.
V zimě jste si možná ani nevšimli, 
když jste zachumlaní v tep-
lých bundách a čepicích opatr-
ně našlapávali mezi ledovými 
zmrazky na cestě, miniaturních 
ptačích drobečků trhavě pole-
tujících v korunách stromů. Však 
chvilinku neposedí, jsou s námi 
po celou zimu, nikam neodlétají 
za teplem a mají tak malinké zo-
báčky, že dokáží pozřít jen dro-
bounký hmyz a v zimě tedy jen 
jeho vajíčka a larvy. Mlynaříci 

Největší vliv na stanovení ceny 
nemovitosti je lokalita, ve které 
se nemovitost nachází.

zpěv jinak. Prostě jemné cvrli-
kání oznamuje přítomnost mly-
naříků. Často se vyskytují spolu  
s mlynaříky i sýkorky modřinky 

aby se ve čtvrti zbouraly chátra-
jící budovy, revitalizovala zeleň  
a ceny bytů stoupají vzhůru.
Někdy rozhoduje maličkost.  
Bytový dům, postavený kolmo  
k hlavní ulici, může mít byty, kte-
ré budou velmi hlučné a stačí 
vyjít o pár desítek metrů ulicí od 
hlavní třídy a ve stejném domě s 
klidem otevřete okno do zeleně 
a ticha.
Ceny ovlivňuje i potenciál lokali-
ty. Pokud vlastníte byt v ne úpl-
ně atraktivní části města, kde je 
ale v  plánu zásadní urbanistic-
ká přeměna, ceny bytů začnou 
brzy růst. Jestliže chcete koupit, 
neváhejte. A jestliže uvažujete 
o prodeji, stačí si chvíli počkat 

a brhlíci, či šoupálci, ale v Bílině 
to asi pravidlo není.
Zimu přežívají  mlynaříci v hej-
nech čítajících kolem 30 jedinců 
a aby nezmrzli, často noci tráví 
na větvičkách přitulení k sobě  
a navzájem se zahřívají.
Na jaře se páry mlynaříků rozdě-
lí a začnou stavět svoje dokona-
lá hnízdečka vejcovitého tvaru 
až 25 cm vysoká a široká 10 - 15 
cm s bočním vletovým otvorem 
v horní části hnízda, který v prů-
měru měří 2,5 - 3 cm. Hnízdečko 
ptáčci perfektně maskují, takže 
i přes svou velikost je těžké ho 
najít. Hnízdo je stavěné z lišejní-
ků, zbytků hmyzích kukel, heb-
kých travin a peří. Samička snáší 
8 - 13 světlých jemně červeno-
hnědě skvrnitých asi centimetr 
velkých vajíček, která sama vy-
sedí, zatímco sameček přínáší 
potravu. Po zhruba 14 dnech se 
líhnou mláďátka a s jejich krme-
ním vypomáhá rodičům až osm 
dalších mlynaříků. To je krásná 
vzájemná pomoc v přírodě, že?
Mláďata jsou krmena ještě 
dva týdny po opuštění hnízda.  
Po roce dosahují dospělosti.
Mlynaříci jak jsou malincí, tak se 
dožívají i krátkého věku, pou-
hých 2 - 3 let. 
V každém případě stojí za to ješ-
tě krátký čas při vycházce po-
hlédnout do korun stromů, nebo 
poslouchat, zda neuslyšíte tiché 
štěbetání, ať vidíte na vlastní oči 
tu drobounkou opeřenou kulič-
ku. Mně se  podařilo letos po 
dlouhých letech vidět mlynaříky, 
naposledy jsem pár jedinců za-
hlédla asi před 15 lety u Bořně.

Jitka Brejníková

do chvíle, až budou vidět první 
změny a kupující uvidí, jak se 
bude lokalita rozvíjet.
Důležitý atribut při výběru loka-
lity k bydlení je možnost parko-
vání. Vlastní parkovací stání, je 
obrovskou výhodou. Uzamyka-
telné garáže nebo stání v pod-
zemních garážích, které mají 
příslušné zabezpečení zvy-
šují atraktivitu bydlení nejvíce.  
Vjezd na kartu, bezpečnostní ka-
merové systémy či hlídací služba 
zvýší hodnotu takového místa,  
a tak vlastně hodnotu bytu,  
k němuž náleží.

Jana Nováková a Julius Pokoš
RE/MAX Synergy

Lokalita je důležitým faktorem, který rozhoduje 
o ceně nemovitosti. Ovlivňuje i cenu
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Rada města rozhodla, 
 že nejvýhodnější nabídkou 
veřejné zakázky malého rozsa-
hu na akci Analýza vybraných 
procesů Městského úřadu Bí-
lina, vč. návrhu optimalizace,  
je nabídka společnosti MIM 
Consulting, s. r. o., Praha,
● nejvýhodnější nabídkou ve-
řejné zakázky na akci Zajištění 
havarijního stavu budovy lázní 
Kyselka – část č. 2 – Úpravy 
přilehlých ploch hlavní lázeň-
ské budovy za účelem odvod-
nění je nabídka společnos-
ti AURUM BUILDING, s. r. o.,  
Pětikozly. 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na za-
kázku malého rozsahu na akci:
● mobiliář – vnitřní vybavení 
místností novostavby správní-
ho objektu s bytovou jednot-
kou pro objekt koupaliště Ky-
selka,
● doplnění a oprava lavic na 
letním kině Kyselka,
● revitalizace proluky vedle 
ZUŠ Mírové náměstí.
Rada města schválila podání 
žádosti o grant do programu 
Oranžové hřiště Nadace ČEZ 

na kompletní rekonstrukci dět-
ského hřiště v Mateřské škole 
M. Švabinského. 

Rada města schválila přijetí 
daru od Severočeských dolů 
ve formě vyřazeného náklad-
ního vozidla TOYOTA HILUX 
2.5, pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů Bílina. 

Rada města schválila zveřej-
nění záměru pronájmu prostor 
sloužících podnikání na adrese 
Sídliště Za Chlumem 820/33, 
o celkové výměře 76,87 m2 pro 
využití jako provozovna. 

Rada města rozhodla zařadit 
opravu chodníku v ulici Alšova 
od bytového domu čp. 228 k 
napojení na ulici Aléská u byto-
vého domu čp. 230, do pláno-
vaných oprav chodníků v roce 
2022. Chodník v ulici Aléská 
tak bude opraven v letošním 
roce tak, aby vyhovoval i bez-
bariérovému užívání. 

Rada města rozhodla o při-
pojení k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením ti-
betské vlajky na budově radni-

ce 10.03.2022 u příležitosti 63. 
výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci. 

Rada města schválila směrnici 
o poskytování placených slu-
žeb poskytovaných Městskými 
technickými službami Bílina.  
Z důvodu nárůstu cen zejmé-
na za energie bylo nutné na-
výšit i ceny některých posky-
tovaných služeb např. za svoz 
a čištění města. Ceny se od  
1. března 2022 budou navy-
šovat i za vstup do plavecké 
haly, na koupaliště a na zimním 
stadionu. Nemění se ceny za 
parkovné, nebo za uložení od-
padů ve sběrném dvoře. Kom-
pletní ceník bude k dispozici 
na webových stránkách Měst-
ských technických služeb Bíli-
na. 

Rada města schválila směrni-
ci o nájemném z prostor slou-
žících podnikání, kterou se ur-
čuje výše nájemného z prostor 
sloužících podnikání výši 260 
Kč/m2/rok, s účinností dnem 
schválení. Sazba tak byla navý-
šena o 10 Kč/m2/rok z důvodu 
inflace. 

Rada města vzala na vědomí 
čerpání finančních prostředků 
a plnění příjmů jednotlivých 
odborů za rok 2021 s tím, že 
příjmy byly splněny na 108 %, 
zejména díky vysokému pl-
nění příjmů ze sdílených daní 
právnických osob a DPH. Hos-
podaření za rok 2021 skončilo 
přebytkem. 

Rada města uložila, na zákla-
dě doporučení komise pro bez-
pečnost a prevenci kriminality, 
Městským technickým služ-
bám Bílina zajistit odstranění 
laviček a betonových zídek  
v parku v ul. M. Švabinského.

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 22. února 2022

VÍCE NA:
www.bilina.cz

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Úřad územního plánování

na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí s platovým zařazením v 10. plat. třídě, 
rozpětí tarifu od 21 260 Kč do 31 240 Kč plus poskytnutí osobního příplatku po 
zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů.

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 zamě-
řením
- 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 15.3.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „Úřad územního plánování - neo-
tevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: 
Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: 1.4.2022 nebo dle domluvy stran
Informace: vedoucí odd. životního prostředí, Ing. Helena Volfová, tel. 417 810 
875, mobil 724 878 556
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení dů-
vodů. 

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

sociální pracovník - terén IV

na plný úvazek, dobu určitou (po dobu dlouhodobé nemoci) zařazené do Měst-
ského úřadu v Bílině, odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví s platovým 
zařazením v 11. plat. třídě, rozpětí tarifu od 22 980 Kč do 33 790 Kč, plus poskyt-
nutí osobního příplatku včetně dalších zam. benefitů po zapracování.

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) - vý-
hodou

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 15.3.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- SP terén IV - neotevírat“ do-
ručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský 
úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Eva 
Böhmová, tel. 417 810 930, 607 097 714. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení dů-
vodů. 
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RŮZNÉ

INZERCE

poDĚkoVÁnÍ

nÁZoR čtenÁŘe

VZpoMÍnkAblAhopŘÁnÍ

O únorovou neděli byla slyšet z Kulturního domu Fontána příjem-
ná hudba. Hrála tam hudební skupina Atomy. Všem přítomným 
se hudba líbila, tančili celé odpoledne. Děkuji Kulturnímu centru  
v Bílině za pěknou hudbu. Těším se na další taneček.

Eliška Růžičková 

Ráda navštěvuji naše divadlo. Pravidelně chodím na divadelní 
představení a s vnoučaty i na filmové pohádky. Mrzí mě, že jsou 
tam nevyhovující prostory toalet. Pokud chce nějaká „dáma pro-
storově výraznější“ navštívit WC, má problém. Prostory jsou malé, 
dveře nejdou zavřít či zamknout. Zkuste toto vylepšit. Děkuji. 

Eliška Růžičková 

Dne 19. března 2022 vzpomeneme 10. výročí od úmrtí naší milované mamin-
ky, babičky, prababičky a tety
 

Běly Bennové
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dcera Hana s rodinou. 

Dne 19. března 2022 vzpomeneme nedožitých 80 let pana

Josefa Janouška
Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 20. března 2022 to bude 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček

Václav Fiala
S láskou neustále vzpomínáme. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie, dcery Ivana a Martina s rodinami.

Dne 23. února 2022 uplynul 1 rok od úmrtí pana 

Bohumíra Gondek - Jedináka
Od 80. let minulého století byl občanem Bíliny. Svou prací byl součástí kul-
turního dění města jako dlouholetý vedoucí Kulturního domu Fontána. 
Prosím věnujte mu společně  tichou vzpomínku. Děkuji Vám!  
Partnerka Dana z Mostu. Manželka Marie, dcery Ivana a Martina s rodina-
mi.

Dne 22. března 2022 vzpomeneme 2. výročí od úmrtí mého milovaného 
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a strýce
                                                                          

Přemysla Choutky
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Manželka Hana s rodinou.

Dne 19. března 2022 uplyne 20 let od úmrtí pana 

Jaroslava Kiezlera
Stále na něj vzpomínají manželka Růžena, děti, vnoučata a pravnoučata  
a také zahrádkáři pod Bořní.

Dne 15. března uplynou 6 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a bratr

Vlastislav Sýkora
S láskou vzpomínají manželka, synové Roman a Pavel s rodinami, sestra 
Zdena a ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 13. února oslavila 90. narozeniny paní 

Věra Boudová
Mnoho štěstí i zdraví do dalších let jí byla popřát starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová. Kromě přání ocenila zručnost oslavenkyně, která 
ráda plete, háčkuje, luští křížovky a sudoku. 

Dne 7. března oslavil 90. narozeniny pan

Jan Kováčik
Hodně zdraví a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny přeje dcera Helena, 
syn Jan s celou rodinou a přáteli.

Všechno nejlepší k dožití 80 let

Petru Tušinskému
přeje manželka Libuš, Iveta s rodinou a Petr s rodinou.

PRÁVNÍ PORADNA

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.



PRO-AKTIV z.s. sk kRAso bÍlInA

sk bÍlInA

ci ze ZŠ Aléská pod vedením 
svých trenérů Petra Beránka a 
Pavla Choutka. A vedou si veli-
ce dobře. Po vítězném okresním 
kole konaném v Teplicích loni v 
prosinci kluci suverénně vyhrá-
li také krajské finále konané v 
lednu v Chomutově. Tam získali 
zlaté medaile a hráč Vítek Ne-
dbálek také pohár pro nejlepší-
ho střelce turnaje. Finálové klání 
se uskuteční na přelomu března 
a dubna v Praze.

Sestava týmu: Štěpán Divíšek, 
David Beránek, Štěpán Freinek, 
František Novák, Vít Nedbálek a 
v bráně Jan Brož.

Pavel Choutka

obou soutěžních kategorií klade 
vyšší nároky nejen na hráče, ale 
i na trenéry a jejich asistenty. Ve 
starší kategorii musíme domá-
cí turnaje pořádat mimo Bílinu, 
protože rozměry místní Zelené 
haly jsou pro tuto kategorii hráčů 
již nevyhovující, což přináší i vět-
ší výdaje z klubového rozpočtu. 
Přes to všechno i nadále klub 
nabírá nové členy ve věku 10 - 
13 let včetně dívek. Našimi plá-
ny do budoucna je především 
celkový rozvoj klubu a rozšíření 
o další věkové kategorie; elévy 
a přípravku. Do konce sezóny 
21/22 chceme v obou soutěž-
ních kategoriích obsadit nejvyšší 
příčky v tabulce, k čemuž máme 
dobře našlápnuto. Za odměnu 
jsme s našimi svěřenci a jejich 
rodiči uspořádali exhibiční flor-
balový zápas, jako rozlučku se 
starým rokem.

Pavel Choutka 

pak v meziklubových soutěžích. 
Naše nejmladší závodnice, sed-
miletá Rozárka Adamcová na 
svém prvním startu v Lounech 
získala krásné 7. místo, z Chebu 
pak přivezla už 4. místo, medaile 
ji však stále uniká. Další nadě-
je, devítiletá Adélka Kuklíková, 
která začala bruslit teprve vloni  
v červnu, přivezla v lednu z 
Loun ze soutěže přípravek krás-
né 3. místo a bronzovou medaili. 
Další bronzovou medaili z Loun 
přivezla naše jediná dospělá 
začínající krasobruslařka Lucie 
Aschenbrennerová. Soutěže 
dospělých jsou v krasobruslení 
novinkou, my se však specia-
lizujeme na děti. Svůj 1. start v 
sezóně má za sebou i jedenácti-
letá Johanka Burdychová, která  
z Děčína v únoru přivezla 8. mís-
to a třináctiletý Michal Dvořák, 
který byl bohužel ve své kate-
gorii v Děčíně jediným závodní-
kem, takže stál na stupních sám.
Hlavní sezóna skončí Veliko-
nocemi, do té doby čeká naše 
závodníky ještě několik startů: 
v Mostě, Kralupech, Litvínově, 
Praze, Černošicích, poslední 
soutěží této sezóny bude pro 
nás závod v Rokycanech.
Krasobruslení je sice hodně 
náročný, ale zato krásný sport, 
který vychovává děti k lásce  
z pohybu, ať už na ledě nebo při 
tanci v tělocvičně. Patří sice mezi 
nákladnější sporty, jak na čas, 
tak na finance, ale díky velké 
podpoře města nejsou na rodi-
če našich krasobruslařů kladeny 
žádné mimořádné požadavky, 
vyjma pravidelného měsíčního 
členského příspěvku. Začínající 
děti trénují vždy v pondělí a ve 
středu od 15 hodin. Rádi uvítá-
me mezi sebou nové zájemce  
o tento krásný všestranný sport 
ve věku 4 až 8 let.

M. Koberová

V letošním školním roce se koná 
již 9. ročník ČEPS cup - florba-
lového turnaje pro první stupeň 
základních škol pořádané na 
podporu rozvoje tělesné výcho-
vy. Do letošního ročníku se při-
hlásilo 809 týmů ze škol napříč 
celou Českou republikou.
Turnaje se účastní také chlap-

Že v Bílině už pár let existuje 
mládežnický florbalový oddíl 
s názvem PRO-AKTIV, je všeo-
becně známo, avšak letos jsou 
na své svěřence právem hrdí 
oba trenéři Petr Beránek a Pa-
vel Choutka. 
Sezónu máme velice slibně ro-
zehranou, hned ve dvou kate-
goriích. V krajském přeboru ka-
tegorie U15 starších žáků jsme 
v polovině sezóny na pěkném 
třetím místě a v kategorii U13 
mladších žáků, ligu s velkým 
náskokem dokonce vedeme, 
a to před velkokluby z Mostu, 
Teplic a Chomutova. Náročnost 

V minulé sezóně se skoro ne-
bruslilo, probíhaly pouze on-li-
ne lekce suché přípravy. Dost 
děvčat v této době skončilo. 
Teprve až v květnu a červnu se 
ty dívenky, co vydržely, vrátily 
zpět na led, tentokrát na zimní 
stadion v Mostě, kde se zno-
vu rozjížděly po dlouhé pau-
ze. V červenci byly prázdniny  
a v srpnu už zase naše kraso-
bruslařky kroužily na ledě – 
nejdříve v Teplicích a pak hned 
doma v Bílině, kde proběhlo 
soustředění. Toto soustředění 
rodiče finančně nijak navíc ne-
zatížilo, uskutečnilo se za velké 
podpory města.
Od září má krasobruslení zase 
už pravidelné tréninky, a to 
čtyřikrát až pětkrát v týdnu na 
ledě a dvakrát v tělocvičně 
(gymnastika, moderní a klasic-
ký tanec). Do klubu se z Teplic 
vrátil třináctiletý Michal Dvořák, 
odchovanec Bíliny, a ukazuje 
všem, že krasobruslení není jen 
dívčí sport.
Po roce se zase otevřel kalen-
dář soutěží a i naši závodníci 
se zúčastňují různých soutěží 
po celé republice. Jedenác-
tiletá Linda Gálová je jedinou 
zástupkyní domácího klubu  
v soutěžích Poháru Českého kra-
sobruslařského svazu, ostatní 
závodníci soutěží v celostátním 
projektu Brušlička, začátečníci 

Pod SK Bílina funguje již druhým 
rokem i školička pro nejmen-
ší volejbalové naděje. Trenéři 
dbají na důkladnou přípravu 
standardních tréninků, ale ob-
čas připraví formou odměny  
i něco navíc. V prosinci to byl 
Mikulášský trénink a také Vá-
noční, kdy děti dostaly dárky  

v podobě svých prvních dresů.  
Na únor se naskytla příleži-
tost pro Valentýnský trénink.  
Na úvod místo standardní 
rozcvičky daly děti hru „len-
tilková srdíčka“, kde vlastně 
není důležité, kdo je první v 
cíli, ale kdo cestou díky štěs-
tí při házení kostkou dokáže 

spořádat co nejvíce lentilek.
Pro rozhýbání těla posloužily 
skvěle balónky ve tvaru srdce 
- každý měl samozřejmě svůj.  
A jelikož se tvar srdce při pin-
kání chová úplně jinak než ba-
lónek kulatý, bylo o zábavu po-
staráno, stejně jako při klasické 
přehazované, která se těší u děti 

velké oblibě. S koncem tréninku 
si děti našly dřevěnou kostku se 
svým jménem a všichni společ-
ně složily puzzle ve tvaru srdce, 
které si na jaře vystavíme na 
Tyršáku jako krásnou vzpomín-
ku na letošní valentýnský tré-
nink.

Pavla Aubrechtová

Bílinští florbalisté zatím
vedou v turnaji ČEPS cup

Florbalisté míří na nejvyšší 
příčky a nabírají nové hráče

Krasobruslení se vrátilo
zpět na led

Trénink volejbalistů byl na Valentýna sladký i zábavný
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 13. března 2022
KRADLI JSME SOUSEDŮM RAJČATA 
Výstava ke stejnojmennému románu Grigo-
rije Nikiforova.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
středa 23. března, 9.30 hodin
SIROTCI ČASU 
Prahou se ozývá jekot sirén a dusot okova-
ných bot. Nad šedými mraky výhružně hučí 
motory spojeneckých bombardérů, které se 
chystají roztrhat domy i mosty na kusy. Ko-
nec války je na spadnutí, ale nad městem se 
ještě v agonii třepotá stín vlajky s hákovým 
křížem. Do toho se pod starodávnými nánosy 
židovského města probouzí krvežíznivý pří-
zrak. 

pondělí 28. března, 19.00 hodin
BLBEC K VEČEŘI
V této bláznivé francouzské komedii platí, že 
kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, a kdo 
se směje naposled, ten se směje nejlíp.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
sobota 12. března, 20.00 hodin
COUNTRY ZÁBAVA
K tanci a poslechu zahrají Desperádi, vy-
stoupí Mix Dance Krupka.

pondělí 14. a 21. března, 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Latinské a standardní tance pod vedením 
manželů Dufkových.

čtvrtek 17. a 24. března, 18.00 a 19.00 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Latinské tance pod vedením Nikol Dufkové.

neděle 20. března, 15.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
K tanci a poslechu zahrají Duo Hvozdovi.

sobota 26. března, 20.00 hodin
27. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINY
Předtančení – Petr Dufek s partnerkou. Foto-
koutek, bohatá tombola.
K tanci a poslechu zahraje Windiband.

DIGITÁLNÍ KINO
pátek 11. března, 17.00 hodin
IDENTITA ES
Dokument Identita ES přináší neuvěřitelný 
životní příběh jednoho z nejuznávanějších 
světových imunologů a genetiků, který celý 
život zasvětil odhalování tajemství genů a 
přitom sám po desítky let neznal svou vlast-
ní identitu. 

pátek 11. března, 20.00 hodin
pátek 18. března, 20.00 hodin
BATMAN
Dva roky slídění po ulicích jako Batman, kte-
rý nahání strach zločincům, zavedly Bruce 
Waynea hluboko do stínů Gotham City. 

sobota 12. března, 17.00 hodin
UNCHARTED
Potomek slavného hledače pokladů sira Fran-
cise Drakea, konečně našel stopu k prokleté 
zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. 

sobota 12. března, 20.00 hodin
pátek 18. března, 17.00 hodin
sobota 26. března, 17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi 
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Ne-
dokončené povídky se mu hromadí v hlavě, 
jejich postavy vylézají na denní světlo a do-
žadují se, aby autor pokračoval v ději. 

neděle 13. března, 15.00 hodin
neděle 20. března, 15.00 hodin
PROMĚNA
Příběh filmu pojednává o třináctileté dívce 
Mei Leeové, která se samovolně proměňu-
je v obří červenou pandu, ale jen když příliš 
rozrušená, což je bohužel prakticky neustá-
le. 
Vstupné: dospělí 130 Kč, děti 110 Kč

čtvrtek 17. března, 18.00 hodin
sobota 19. března, 17.00 hodin
pátek 25. března, 20.00 hodin
AMBULANCE
Měla to být jednoduchá bankovní loupež. 
Vůbec nic však nešlo podle plánu.

sobota 19. března, 20.00 hodin
V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Těsně před Vánoci oznámí Ivaně, která žije 
jen pro rodinu, její manžel Martin věc, která 
jí zničí svátky, a o které ví jen jejich společná 
kamarádka Adriana, rozvodová právnička. 

čtvrtek 24. března, 18.00 hodin
sobota 26. března, 20.00 hodin
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, kte-
rý tragicky zahynul spolu s Václavem Vrba-
tou během lyžařského závodu na hřebenech 
Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. 

pátek 25. března, 17.00 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO
Slavná spisovatelka dobrodružných románů 
pro ženy se ocitne v situaci, která jako by vy-

padla z některé její knížky. 

neděle 27. března, 15.00 hodin
PŘÍŠERÁKOVI
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že 
vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? 
Chyba! Každodenní život má protivný zvyk 
znovu vám házet klacky pod nohy.

čtvrtek 31. března, 18.00 hodin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, 
pro nás můžou být naprostými cizinci. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
čtvrtek 17. března, 16.00 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ
Grigorij Nikiforov bude číst ze své knihy 
Kradli jsme sousedům rajčata.

pátek 1. dubna, 17.00 hodin
NOC S ANDERSENEM
Nocování se zábavným programem pro děti.

GALERIE POD VĚŽÍ
do 25. března
MAGICKÁ TUŽKA
Výstava obrazů a kreseb Jaroslava Lančari-
če.

ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 19. března, 9 hodin
ŠITÍ SPORTOVNÍ SUKNĚ NEBO KALHOT ALA-
DINEK
Kurz šití pod vedením Květy Sochorové.
Dílna v ulici Čapkova 859

sobota 2. dubna, 9 hodin
VELIKONOČNÍ SLEPIČKA
Kurz šití pod vedením Evy Jirákové.
Dílna v ulici Čapkova 859


