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Poliklinika do jednoho roku 
zlepší vybavení
Hornická nemocnice s poliklinikou 
v Bílině získala od města příspěvek 
ve výši téměř tří milionů korun.

Výstava zachycuje duchovní 
rozměr malíře
Jiří Šimek ztvárňuje své obrazy 
hyperrealisticky, což umocňuje 
duchovní rozměr výstavy a 
podtrhuje umělecké rozpoložení 
autora v současné době.

Městský archiv obohatily 
darované knižní kalendáře
Odbor školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví děkuje Wolframu 
Hahnovi, který městu daroval 
několik dobových publikací 
vztahujících se k Bílině.

Bílinským umělcům se na 
přehlídkách vedlo
Po dvou letech covidových 
omezení se také základní 
umělecké školství vrací 
k běžnému životu. Žáci i učitelé 
se připravuji na jarní prezentační 
koncerty a další akce.

Zápis do bílinských mateřských 
škol a jeslí
Zápis dětí do všech mateřských 
škol a do jeslí v Žižkově údolí v 
Bílině se bude konat 5. května od 
8 hod do 12 hodin a od 12.30 do 
15 hodin.

Krasobruslení se loučí se 
sezonou úspěšně
Malá Rozárka Adamcová, žákyně 
1. třídy Základní školy Aléská 
a členka SK KRASO Bílina, se 
propojovala do celostátního 
finále projektu Bruslička.

Draci vybojovali třetí místo na 
turnaji ve Švédsku
Po roční přestávce vynucené 
epidemií se opět mohl uskutečnit 
tradiční turnaj.
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Milí čtenáři, 

v dubnovém vydání 
zpravodaje přinášíme 
mnoho zajímavých 
informací a také po-
zvánek na jarní akce. 
Fotka na titulní straně 
připomíná bílinský pi-
vovar v době, kdy se v 
něm vařilo pivo, možná 

vás překvapilo, že se v jeho blízkosti nacházel 
rybník. Pivovar před pár lety koupila soukro-
má společnost se záměrem jeho rekonsturk-
ce a znovuoživení, to se však nepodařilo, a 
tak nyní areál odkoupilo město zpět. Co se s 
ním bude nyní dít, je velmi brzká otázka. Měs-
to se jeho rekonstrukcí a využitím bude te-
prve zabývat a zvažovat možnosti. Určitě vás 
o novinkách budeme informovat. 
Také se dočtete, že technické služby musely 
zvýšit poplatky za vstup na koupaliště či do 
plavecké haly. Reagovaly tak na zvýšení cen 
energií. 
Majitelé zastaralých kotlů mohou využít do-
taci na koupi nového zdroje vytápění, který již 
bude splňovat 3. a vyšší emisní třídu. Informa-
ce k možnostem získání dotací jsou v článku 
na straně 5. 
Přinášíme také zajímavý rozhovor s městskou 
architektkou. Možná jste ani nevěděli, že ji Bí-
lina má. Přitom její práce velmi ovlivňuje po-
dobu veřejného prostranství. Co přesně její 
práce obnáší, uvedla v rozhovoru.

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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Andrej Babiš opět navštívil školu 
a besedoval s lidmi
Bývalý premiér Andrej Babiš 
navštívil koncem března Bílinu. 
Jeho první kroky vedly do Základní 
školy Za Chlumem, kterou navštívil 
již podruhé.

Finanční podpora města putuje i 
do sportu
Město Bílina si uvědomuje 
nezastupitelnost úlohy sportu v 
životě svých občanů. Každoročně 
proto ze svého rozpočtu podporuje 
sport nemalými finančními 
prostředky.

Rozhledna v Ledvicích je otevřená
Zajímavý pohled nejen na klasickou 
energetiku, ale i výrobu energie 
obnovitelnými zdroji
opět nabízí Informační centrum 
Elektrárny Ledvice.

Veronika Šindlerová: Bílina by se 
měla vážně začít zabývat vztahem 
k budoucí krajině okolo lomu
Veronika Šindlerová je třetím rokem 
městskou architektkou Bíliny. 
Co přesně znamená vykonávat tuto 
funkci vysvětlila v rozhovoru.

Město Bílina zveřejňuje záměr 
převodu nemovitých věcí
K uvedenému záměru prodeje 
nemovitého majetku obce je možné 
podat žádost nebo se vyjádřit 
nejpozději do 22. dubna 2022.

Lidé mohou zasílat návrhy ke 
změně územního plánu
Město Bílina připravuje pořízení 
změny územního plánu č. 2, proto 
žádá obyvatele o zaslání návrhů.

Městská policie slaví třicátiny
Městská policie Bílina si v letošním 
roce připomíná již třicáté výročí od 
jejího vzniku.

4 /  XXXII  /  13.  dub na 2022BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

obsah
ZpRaVOdajstVí

ZpRaVOdajstVí VZDĚLÁVÁNÍ

spORt

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

NADIA

Nadia je nádherná mladá fenka zachráněná z 
Ukrajiny. Je to vulkán energie, už se moc těší, 
až najde aktivní mladou rodinu, se kterou 
bude chodit běhat, absolvovat dlouhé výlety 
a pobyty v přírodě. Je stoprocentně čistotná, 
zvládla by i pobyt v bytě, pokud bude mít 
dostatek pohybu. Je středního vzrůstu, váží 
18 kg. Je veselá, miluje běhání a jinou zábavu. 
Všechny lidi vítá. Můžeme ji doporučit i k 
dětem, je velmi hodná, vzhledem k jejímu 
temperamentu by ale bylo lepší, aby to 
nebyla úplně miminka. Snášenlivost s 
konkrétním psím parťákem nutno vyzkoušet, 
ale obecně je ke psům přátelská.
www.anidef.cz, tel.: 736 769 601

kULtUra
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FiNaNčNÍ oDbor

ZastUpiteLstVo MĚsta bÍLiNY

MĚstské techNické sLUžbY

Pokud hradíte místní poplatek 
za odpad či psa bezhotovostně 
z bankovního účtu, máte nyní 
možnost jednoduše zjistit svůj 
variabilní symbol pro bezhoto-
vostní platbu, aniž jste museli 
použít portál občana.
Při uvedení vašeho unikátního 
variabilního symbolu při bezho-
tovostní platbě dojde k automa-
tickému párování v systému Gi-
nis (variabilní symbol je unikátní 
pro každého poplatníka).
Poplatkový asistent naleznete 
na webových stránkách města, 
rychlý přístup přes ikonu Vyřiď-
te si na úřadu a dále Poplatkový 

Bývalý premiér Andrej Babiš 
navštívil koncem března Bílinu. 
Jeho první kroky vedly do Zá-
kladní školy Za Chlumem, kte-
rou navštívil již podruhé, pokaž-
dé ze stejného důvodu. Ještě 
jako premiéra ho vedení města 
Bíliny i základní školy pozvala k 
jednání a hledání řešení problé-
mů, se kterými se škola dlouho-
době potýká. Nemá totiž oporu 
v zákonech, aby mohla efektiv-
ně řešit potíže s problémovými 
žáky, případně i s jejich rodina-
mi. 

Město Bílina zpětně odkou-
pí areál pivovaru. Zastupitelé 
schválili záměr odkupu za cenu 
2,4 milionu korun. Město se nyní 
zabývá dalšími potřebnými kro-

ho řádu bylo posuzováno jako 
přestupek. S tím souvisí i snížení 
hranice trestní odpovědnosti na 
dvanáct až třináct let či zařaze-
ní pedagogických pracovníků 
mezi úřední osoby, aby mohli 
lépe bránit svá práva. Premiér i 
ministr tehdy slíbili, že se návrhy 
začnou zabývat.
Při druhé návštěvě školy bývalý 
premiér uznal, že se v problema-
tice nepodařilo pokročit, přede-
vším kvůli pandemii, která pro-
pukla krátce po první návštěvě. 
Opět slíbil, že se návrhy ke změ-

studie a projektů k rekonstrukci.  
Společnost Lesy Sever, která 
pivovar před šesti lety odkou-
pila, nebyla schopna především 
kvůli vysokým požadavkům pa-

Rada města schválila směrnici 
o poskytování placených slu-
žeb poskytovaných Městskými 
technickými službami Bílina. Z 
důvodu nárůstu cen zejména 
za energie bylo nutné navýšit i 
ceny některých poskytovaných 
služeb např. za svoz a čištění 
města. Ceny se od 1. března  le-
tošního roku navýšily například 
za vstup do plavecké haly, na 
koupaliště a na zimní stadion. 
Nemění se ceny za parkov-
né, nebo za uložení odpadů ve 
sběrném dvoře. 
Vstupné do plavecké haly a na 
koupaliště je nově navýšeno 

asistent. Tam naleznete základ-
ní údaje pro místní poplatek za 
odpad a místní poplatek ze psů 
(sazby poplatků, splatnost).
V tabulce Údaje o poplatku 
máte možnost vybrat typ po-
platku a částku, kterou chcete 
uhradit. Po zadání rodného čísla 
bez lomítka, systém vygeneru-
je příslušný variabilní symbol. 
Poplatkový asistent též vyge-
neruje QR kód, kterým můžete 
bezhotovostní platbu též lehce 
provést.

Ing. Michaela Vršková

První návštěva tehdejšího pre-
miéra Andreje Babiše a ministra 
školství Roberta Plagy se usku-
tečnila začátkem roku 2020. 
Vedení města tehdy společně 
se školou připravilo konkrét-
ní návrhy opatření, které by po 
zahrnutí do zákonů pomohly 
řešit záškoláctví, odpovědnost 
rodičů, výtržnictví žáků ve ško-
le i další potíže. Navrhovali na-
příklad krácení některých soci-
álních dávek rodičům, kteří se 
řádně nestarají o své děti, dále 
aby závažné porušení školní-

ky, jako jsou převzetí areálu, 
jeho úklidem a provozní údrž-
bou. Bude také plánovat opra-
vy pivovaru a budoucí využití. K 
tomu bude zapotřebí zpracování 

nám v zákonech bude zabývat 
i z pozice stínového premiéra a 
opozičního poslance.
Andrej Babiš se zajímal i o další 
problémy v Bílině, například o 
situaci s nepřizpůsobivými oby-
vateli města, kvůli které letos 
vedení města zaslalo otevřený 
dopis vládě a poslancům. Ná-
vštěvu zakončil besedou s lidmi 
v Kulturním domě Fontána, kde 
ho přivítal zcela zaplněný sál. 

(pn) 

mátkářů a finanční náročnosti 
rekonstrukce areál opravit. Proto 
ho nabídla ke zpětnému odkupu 
městu. 

(red)

zhruba o deset korun. Dospělí 
zaplatí v plavecké hale za hodi-
nu pobytu 60 korun, za dvě ho-
diny 90 korun. Snížené vstupné 
pro seniory a děti do patnácti let 
je 50 korun na hodinu a 70 na 
dvě hodiny, pro hendikepované 
je sazba 40 korun na hodinu.
Vstupné na koupaliště na Ky-
selce je pro letošní sezónu sta-
noveno na 110 pro dospělé, sní-
žené vstupné činí 60 korun. Na 
koupaliště je vstupné celodenní. 
Kompletní ceník je k dispozici 
na webových stránkách www.
mtsbilina.cz. 

(pn)

Asistent pomůže při 
bezhotovostní platbě poplatku

Andrej Babiš opět navštívil školu a besedoval s lidmi

Zastupitelé schválili zpětný odkup pivovaru

Nárůst cen zvýšil i ceny 
vstupného na koupaliště
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KRIMI
MĚstskÁ poLicie bÍLiNa

jsDh bÍLiNa

Městská policie Bílina si v letošním roce při-
pomíná již třicáté výročí od jejího vzniku. Za tu 
dobu prošla vývojem, který určovalo množství 
vnějších i vnitřních faktorů. Změnami zákon-
ných norem a s nimi spojený nárůst pravomocí 
počínaje a požadavky vedení města konče. Po 
třech dekádách existence lze konstatovat, že z 
MP Bílina se utvořila bezpečnostní složka, bez 
jejíž přítomnosti v bílinských ulicích si jen těžko 
představit udržení veřejného pořádku. Záběr 

Bílinští dobrovolní hasiči spolu s místostarost-
kou města Marcelou Dvořákovou převzali od 
společnosti Severočeské doly vyřazený vůz 
Toyota Hilux. Ten dříve sloužil hasičům společ-

činností vykonávaných strážníky MP Bílina je 
skutečně široký. Základ však spočívá přede-
vším v zabezpečování místních záležitostí ve-
řejného pořádku v rámci působnosti města Bí-
liny. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí 
také v Ledvicích, Hrobčicích, Světci, Hostomi-
cích, Měrunicích, Bžanech, Kostomlatech pod 
Milešovkou a Ohníči, včetně jejich spádových 
obcí. Městská policie Bílina je občanům k dis-
pozici nepřetržitě na telefonním čísle 417 810 

nosti. Teď bude využíván nejen při výjezdech 
dobrovolných hasičů, ale navíc bude sloužit i 
dětem z kroužku mladých hasičů. 

(red)

999 nebo na tísňové lince 156. Strážníci Měst-
ské policie Bílina v roce 2021 řešili celkem 4199 
přestupků, z toho 1190 případů narušení veřej-
ného pořádku. Značnou část tvořilo řešení pře-
stupků v dopravě. Strážníci řešili 374 případů 
porušení vládních opatření v souvislosti s co-
vidovou epidemií. Veřejný pořádek byl v roce 
2021 nejčastěji řešen na sídlišti Za Chlumem, 
nejnižší počet byl pak zaznamenán v centru 
města. Nejvyšší počet přestupků v dopravě byl 
zaznamenán v centru města, nejnižší na Praž-
ském předměstí. Zdaleka ne všechny přestup-
ky však hlídky musely řešit pokutou. Téměř v 
polovině všech případů postačilo věc vyřešit 
domluvou, případně oznámením správnímu 
orgánu. Celkový počet přestupků projedna-
ných příkazem na místě, tedy uloženou poku-
tou, byl 2495.
Strážníci MP Bílina v roce 2021 předali Policii 
České republiky 38 případů důvodných po-
dezření ze spáchání trestného činu. Realizovali 
166 výjezdů nebo jiných opatření na žádost Po-
licie ČR. Počet odchytů zvířat se na konci roku 
2021 zastavil na čísle 59. V rámci technických 
opatření prevence kriminality došlo k význam-
nému navýšení počtu kamer MKDS. Na konci 
roku byla již drtivá většina z celkového počtu 51 
venkovních kamer připravena na implementaci 
pokročilých analytických funkcí. Hlídky MP Bíli-
na byly v pěti případech vyslány zdravotnickou 
záchrannou službou k zásahu s AED (defibrilá-
torem), asistencí pro zdravotnickou záchrannou 
službu bylo realizováno 19. Strážníci také 21krát 
přivolávali zdravotnickou záchrannou službu k 
osobám, které potřebovaly akutní zásah zdra-
votníků.

František Krejčí

Městská policie slaví třicátiny, při zajišťování 
veřejného pořádku je nezbytná

Dobrovolní hasiči převzali 
darovaný vůz
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oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

oDDĚLeNÍ žiVotNÍho prostřeDÍ MasopUst bÍLiNa

oDDĚLeNÍ žiVotNÍho prostřeDÍ

Město Bílina si uvědomuje neza-
stupitelnost úlohy sportu v životě 
svých občanů. Každoročně pro-
to ze svého rozpočtu podporuje 
sport nemalými finančními pro-
středky.
V březnu letošního roku schválili 
zastupitelé města Bíliny rozdělení 
dotací na podporu pravidelné čin-
nosti sportovních spolků ve výši 
7,5 milionu korun. Finanční podpo-
ra poputuje 18 bílinským spolkům, 

Město Bílina stanovuje pravidla 
pro venčení pejsků v obecně zá-
vazné vyhlášce číslo 1/2022, o 
pravidlech pro pohyb psů na ve-
řejných prostranstvích. Touto vy-
hláškou jsou upravena nejen pra-
vidla pro pohyb psů ve městě, ale 
také vymezeny prostory pro volné 
pobíhání psů. Jsou to prostory, kde 
pejsci mohou bezstarostně pobí-
hat bez vodítka, ale je důležité vě-
dět, že pod neustálým dohledem 
a přímým vlivem osoby doprová-
zející psa. Místa, kde mohou pejsci 
volně pobíhat, jsou taxativně vy-
mezena vyhláškou a město Bílina 
rovněž pracuje na jejich označení 
speciální cedulkou. Majitelé psů 
jsou také povinni uklízet po psu 

Mírové náměstí zaplnily začátkem 
března masopustní masky, místem 
se také linula vůně zabijačkových 
pochoutek. Návštěvníci bílinského 
masopustu se dozvěděli zajíma-
vosti o svátku samotném i o význa-
mu jednotlivých masek, mohli si 
také zakoupit voňavé jitrnice, jelítka, 

Od 1. září 2022 bude podle záko-
na o ochraně ovzduší povoleno 
používat kotle pouze 3. a vyšší 
emisní třídy. Provoz zastaralých 
kotlů bude zakázán a bude nut-
né je vyměnit za nové ekologické 
zdroje vytápění. Provozovatel tep-
lovodního kotle na pevná paliva 
pak bude povinen prokázat, že 
jeho zdroj plní podmínky dané zá-
konem. K tomu stačí výrobní štítek 
kotle s vyznačenou emisní třídou, 
doklad o kontrole technického 
stavu a provozu zdroje na pevná 
paliva vystavený autorizovaným 
technikem, případně autorizované 
měření emisí u již provozovaného 
kotle.

Možnosti využití státní dotační 
pomoci:

Vlastníci nemovitostí mohou na 
pořízení nových zdrojů vytápění 
využít dotaci z programu Nová ze-

ního centra, u významných akcí 
konající se na území města Bíliny 
udělením záštity města Bíliny a 
jeho představitelů.
V průběhu celého roku lze požádat 
o finanční podporu na sportovně 
zaměřené jednorázové projekty. 
V rozpočtu města pro rok 2022 je 
na tyto projekty vyčleněna částka 
200 tisíc korun. Do konce března 
byly z tohoto rozpočtu podpořeny 
projekty - na údržbu běžeckých 

Obce s rozšířenou působností, 
které provádí kontroly, však budou 
moci zohlednit snahu vlastníků 
nemovitostí kotel vyměnit. V praxi 
to znamená, že pokud si lidé ale-
spoň požádají o dotaci na výměnu 
kotle do 1. září 2022, mohou se 
vyhnout pokutě až 50 tisíc korun. 
Podrobnější informace k dotacím 
je možné najít na stránkách Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
kotlikove-dotace a v případě do-
tací pro nízkopříjmové domácnosti 
i na webových stránkách Ústecké-
ho kraje.

Možnost využití dotační pomoci z 
okolí Dolů Bílina

Vlastníci či spoluvlastníci nemovi-
tostí určených k bydlení v lokalitě 
Bílina, Bílina – Újezd a Chudeřice 
u Bíliny mohou navíc také požádat 
o kotlíkovou dotaci poskytovanou 

které o ni v rámci schváleného 
dotačního programu požádali. Cí-
lem finanční podpory je pomoc 
při zabezpečení provozu a čin-
nosti. Město dále podporuje tyto 
spolky zvýhodněnými cenami za 
pronájem sportovišť ve vlastnictví 
města, ale nabízí i tzv. nefinanční 
podporu, a to formou bezplatné 
propagace v Bílinském zpravo-
daji, prostřednictvím webových a 
facebookových stránek informač-

exkrementy. Město Bílina v tomto 
pejskařům vychází vstříc a umis-
ťuje po celém městě odpadkové 
koše na psí exkrementy, jejichž 
součástí jsou sáčky k tomu urče-
né. Igelitové, případně papírové 
sáčky na psí exkrementy si také 
mohou lidé zdarma vyzvednout v 
podatelně nebo hlavní pokladně 
Městského úřadu Bílina a v infor-
mačních centrech.
V případě, že majitel nebo osoba 
venčící psa neřeší úklid psích ex-
krementů, jedná se o přestupek 
proti veřejnému pořádku, maxi-
mální možná sankce je do 20 tisíc 
korun. Může být rovněž uložena 
bloková pokuta na místě.

Ing. Helena Volfová

tlačenku a spoustu dalších dobrot 
na Severočeských farmářských 
trzích. Kolem náměstí pak prošel 
průvod složený nejen z masek, ale 
také z dětí bílinských mateřských 
škol a veřejnosti. Pro děti pak byly 
na náměstí připravené soutěže a 
zábavný program.                            (pn)

lená úsporám přes webové strán-
ky www.novazelenausporam.cz. 
Dotace činí až 50 procent způso-
bilých výdajů.
Pro ty, kteří nebudou mít na vý-
měnu dostatek financí z důvodu 
nižších příjmů, Ministerstvo život-
ního prostředí připravilo podporu 
z evropských fondů. Dotace bude 
v tomto případě až 95 procent 
způsobilých výdajů. Příjem žá-
dostí se spustí přes krajské úřady 
na přelomu dubna a května 2022. 
Přesné termíny si budou kraje na-
stavovat samy. Kritériem pro ur-
čení, kdo může využít dotaci pro 
domácnosti s nižším příjmem, je 
výše průměrného čistého příjmu 
na člena domácnosti, která v roce 
2020 nepřesáhla 170 900 korun, 
tedy 14 242 korun čistého příjmu 
na osobu měsíčně.
S ohledem na kapacity topená-
řů a dodavatelů může být obtíž-
né stihnout výměnu kotle včas. 

stop na Dlouhé Louce a v úseku 
Komáří vížka - Nové Město a Brus-
lení pro školy a školky.
Další finanční prostředky do spor-
tu dává město prostřednictvím 
příspěvkové organizace Městské 
technické služby Bílina, které se 
stará o fungování zimního stadi-
onu, koupaliště, plavecké haly, 
tenisových kurtů, Zelené haly a 
minigolfu.

Eva Myslíková

Severočeskými doly. Bude možné 
poskytnout až 100 procent způso-
bilých nákladů do maximální výše 
100 tisíc korun. Dotaci je možné 
poskytnout na výměnu kotle nebo 
kamen na hnědé uhlí za kombi-
novaný kotel umožňující spalovat 
tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety) a 
náhradu lokálního vytápění hně-
dým uhlím za dodávku tepla pro-
střednictvím soustavy zásobování 
tepelnou energií. Příjem žádostí 
poběží do 30. září 2022 nebo do 
vyčerpání celkové částky 10 mili-
onů korun. Žádost o dotaci včetně 
příloh a veškeré informace jsou k 
dispozici na webových stránkách 
www.bilina.cz, v kanceláři odboru 
dotací a projektů nebo v podatel-
ně úřadu.              

Ing. Helena Volfová

Finanční podpora města putuje i do sportu

Plochy pro volný pohyb 
psů budou označené

Masky i voňavé pouchoutky 
lákaly k oslavám masopustu

Lidé mohou žádat o dotace na výměnu kotlů
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ZDRAVOTNICTVÍ

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

Součástí tak významné am-
bulance, jakou je chirurgie  
v Hornické NsP s r.o. Bílina, bylo 
obsazení míst středního a niž-
šího zdravotnického personálu.  
V roce 2010 zde rozsáhlou čin-
nost zdravotní sestry vykoná-
vala Jana Vašinová, která sem 
nastoupila po své mateřské 
dovolené a nahradila paní So-
kolovou, odcházející na lůžkové 
oddělení.  V té době v chirur-
gické ambulanci pracovaly dvě 
zdravotní sestry – se zdravotní 
sestrou Sokolovou spolupraco-
vala zdravotní sestra Jarka Ja-
nečková a ta pak řadu let vytvá-
řela dvojici se zdravotní sestrou 
Janou Vašinovou. V roce 2010 již 
byla Jarka Janečková v důcho-
du a Jana Vašinová už zbyla na 
všechny činnosti zdravotní sest-
ry na chirurgii sama.
Její povinností a náplní práce 

všech zdravotních sester na 
chirurgické ambulanci byla ste-
rilizace chirurgických nástrojů, 
sterilizace šicího a obvazového 
materiálu nejen pro svou ambu-
lanci, ale též pro všechny ostatní 
ambulance Hornické nemocni-
ce s poliklinikou s r.o. Bílina. Dále 
se neopomíjela příprava paci-
entů k chirurgickým výkonům, 
dezinfekce operačního pole  
a práce instrumentářky, tedy 
podávání chirurgických nástrojů 
při operacích. Současně si sest-
ry musely udržet přehled o pa-
cientech v čekárně, vykonávaly 
obvazové práce, administrativní 
práce a konaly řadu dalších čin-
ností.
Důležitou součástí chirurgické 
ambulance byla též sádrov-
na, která pomáhala vyřešit ná-
sledky zlomenin a podobných 
nehod. Tady pracovala Jana 

Kodadová a Dana Pavlíčková, 
dřívějšími sádrovnicemi zde byly 
až do svých odchodů do dů-
chodu Hana Fóblová a Hedvika 
Pflégrová.
Úklid v ordinaci vykonávala 
řadu let paní Květa Nováčková  
k plné spokojenosti zdravotnic-
kého personálu.

Chirurgické poradny
Dlouhodobě (téměř deset let) 
se v bílinské poliklinice podařilo 
zajišťovat provoz chirurgických 
poraden, které se střídaly den 
po dni jedna chirurgická porad-
na po druhé poradně a tu opět 
vystřídala další. Lékaři v porad-
nách byli zapůjčeni z Nemocni-
ce v Teplicích (Krajská zdravotní) 
díky dohodě s jejím vedením, 
především s ředitelem Ing. Ro-
bertem Pelíškem. Tito lékaři byli 
v pracovním poměru v Hornické 
NsP s. r. o. Bílina, kde se usku-
tečněné zdravotní výkony též 
vykazovaly zdravotním pojišťov-
nám k proplacení. Jako zaměst-
nanci Hornické NsP s. r. o. Bílina 
současně tito lékaři vykonávali 
chirurgickou pohotovost v Ne-
mocnici v Teplicích, která Hor-
nické NsP s. r. o. Bílina proplá-
cela vzniklé personální náklady. 
Vedení Nemocnice v Teplicích 
tím řešilo některé problémy zá-
koníku práce a pro Hornickou 
NsP s. r. o. Bílina a především 
pro bílinské pacienty byla tato 
dohoda výhodná personálním 
zajištěním chirurgických pora-
den v Bílině.
Později, když MUDr. Karel Prejza 
kvůli mozkové příhodě nemohl 
reálně vykonávat svou lékař-
skou činnost v chirurgické am-
bulanci a mohl ji pouze odbor-
ně garantovat vůči zdravotním 
pojišťovnám, začali se někteří 
tepličtí chirurgové v chirurgic-
ké ambulanci Hornické NsP  

s. r. o. Bílina střídat. Tuto situaci 
pak v roce 2011 definitivně vyře-
šilo nové vedení Hornické NsP 
 s. r. o. Bílina a jako stálého chi-
rurga zaměstnalo exprimáře  
z Mostu.
V poradnách probíhalo vždy zá-
kladní vyšetření a po příslušném 
chirurgickém výkonu a pobytu 
na chirurgii v Teplicích pak ješ-
tě potřebné kontroly bílinských 
pacientů.
V chirurgických poradnách se 
střídalo následujících patnáct 
teplických lékařů.
G) Ambulance gynekologie  
a porodnictví (odbornost 603) je 
jedním ze čtyř základních obo-
rů medicíny, kterými jsou interní 
medicína, chirurgie, dětské lé-
kařství (pediatrie) a právě gyne-
kologie a porodnictví.
Ženské lékařství – gynekologie 
a porodnictví se zabývá péčí  
o zdraví ženy, prevencí, diagnos-
tikou a léčbou onemocnění žen-
ských pohlavních orgánů, prů-
během těhotenství, porodem  
a šestinedělí po porodu.
Nositelem zdravotních výkonů 
ambulance gynekologie a po-
rodnictví HNsP s.r.o. v Bílině je 
dlouhodobě MUDr. Ivana Faj-
frová a až do roku 2011 jsou zde 
zdravotní sestřičky 2011 Ivana 
Procházková a Marcela Schmid-
tová.
Důležité bylo přístrojové vyba-
vení ambulance, od speciálního 
vyšetřovacího lůžka, přes vyšet-
řovací reflektory (v roce 2004 
byl pořízen vyšetřovací reflektor 
Medilux), po elektrokauter HFS 
50, Videokolposcop BTL Kaps 
Vice, ultrazvuk Toshiba Nemio 
s konvexní vaginální sondou,  
a Kardiotokograf BTL. Pro steri-
lizaci byla ambulance vybavena  
i Sterilizátorem HS 122 A.

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.

HNsP

Hornická nemocnice s polikli-
nikou v Bílině získala od města 
příspěvek ve výši téměř tří mili-
onů korun. Za peníze pořídí dva-
cet nových polohovacích postelí 
pro dlouhodobě nemocné paci-
enty, nový ultrazvuk do gyneko-
logické ordinace a klimatizační 

Každodenní návštěvy na lůž-
kových stanicích Hornické ne-
mocnice s poliklinikou jsou opět 
povolené. Lidé mohou své blíz-
ké navštívit denně mezi 14. a 16. 
hodinou. Je však stále nutné do-
držovat nastavená bezpečnostní 
opatření, jako je nošení respirá-
torů nebo roušek či dezinfekce 
rukou. Kdo pociťuje nějaké pří-

jednotky do specializovaných 
lékařských ambulancí.
Schválené vybavení chce poří-
dit během jednoho roku, jakmile 
proběhnou zákonná výběrová 
řízení.

(red)

znaky onemocnění, jako je tep-
lota, kašel či nevolnost, měl by 
návštěvu odložit. 
Při nedodržení nastavených pra-
videl má primář lůžkových sta-
nic právo návštěvy opět omezit. 
Aktuální informace jsou k dispo-
zici na www.hnsp.cz či na face-
bookovém profilu polikliniky.

(red)

Poliklinika do jednoho roku
zlepší vybavení

Návštěvy jsou povolené
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eLektrÁrNa LeDVice

MĚsto bÍLiNa VYhLašUje VýbĚroVé řÍZeNÍ Na obsaZeNÍ FUNkce

Rozhledna v Ledvicích je otevřená, prohlídka nově 
vede i kolem chladicí věže a výrobního bloku
Zajímavý pohled nejen na kla-
sickou energetiku, ale i výrobu 
energie obnovitelnými zdroji 
opět nabízí Informační centrum 
Elektrárny Ledvice, které se 
pyšní nejvýše položenou ofici-
ální rozhlednou v České repub-
lice. „Návštěvníky jsme doteď 
vítali jen skrze projekt Virtuál-
ně v elektrárně. Už se těšíme,  
až za námi přijdou opět i reálně.  
Je skvělé, že letos stihneme 
jaro a hlavní turistickou sezonu. 
V přípravě je spousta novinek, 
například edukativní filmy či 3D 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
TERÉN IV
na plný úvazek, dobu určitou (po dobu 
dlouhodobé nemoci), zařazené do Měst-
ského úřadu v Bílině, odboru školství, so-
ciálních věcí a zdravotnictví s platovým za-
řazením v 11.plat. třídě, dle NV č. 341/2017 
Sb., rozpětí tarifu od 22 980 Kč do 33 790 
Kč plus poskytnutí osobního příplatku po 
zapracování včetně zaměstnaneckých be-
nefitů.

Požadavky:
-splnění předpokladů dle § 110 odst. 4 záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů

-znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, 
Internet)

-flexibilita, dobré organizační a komunikační 
schopnosti, zodpovědnost, schopnost sa-
mostatného rozhodování

-trestní bezúhonnost
-zdravotní způsobilost
-řidičský průkaz skupiny „B“ - výhodou
-praxe ve veřejné správě a sociálních služ-
bách – výhodou

-zkoušky odborné způsobilosti (na úseku 
sociálně právní ochrany dětí) - výhodou

Lhůta podání přihlášky: 
doručeny nejpozději 20. 4. 2022

Způsob podání přihlášky: 
v obálce označené „VŘ- SP terén IV - neo-
tevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ 
Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Měst-
ský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bí-
lina

Informace: 
Mgr. Eva Böhmová - 417 810 930, 607 097 
714

ÚŘAD ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené 
do Městského úřadu v Bílině, odboru sta-
vebního úřadu a životního prostředí s pla-
tovým zařazením v 10. plat. třídě, dle NV č. 
341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21 260 Kč do 
31 240 Kč plus poskytnutí osobního příplat-
ku po zapracování včetně zaměstnanec-
kých 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 zaměřením

-znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, 
Internet, GIS)

-flexibilita, dobré organizační a komunikační 
schopnosti, zodpovědnost, schopnost sa-
mostatného rozhodování

-trestní bezúhonnost
-zdravotní způsobilost
-řidičský průkaz skupiny „B“
-orientace v katastrálních mapách, vý-
pisech z listu vlastnictví, znalost zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích

-orientace v projektové dokumentaci sta-
veb, v územních plánech obcí

-výhodou jsou zkušenosti z oblasti státní 
správy a splněná ZOZ na úseku územního 
plánování

Lhůta podání přihlášky: 
doručeny nejpozději do 20.4.2022

Způsob podání přihlášky: 
v obálce označené „Úřad územního pláno-
vání - neotevírat“ doručit osobně do poda-
telny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na ad-
resu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 
418 31 Bílina

Informace: 
Ing. Ladislav Kvěch - 417 810 810, 602 112 
323 

VEDOUCÍ ODBORU 
STAVEBNÍHO ÚŘADU 
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené 
do Městského úřadu v Bílině, odboru sta-
vebního úřadu a životního prostředí s pla-
tovým zařazením v 11. plat. třídě, dle NV č. 
341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 22 980 Kč do 
33 790 Kč plus poskytnutí příplatku za ve-
dení a osobního příplatku po zapracování 
včetně zaměstnaneckých benefitů.

Požadavky:
-dosažené vysokoškolské vzdělání v magis-
terském nebo bakalářském studijním pro-
gramu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického, právnického nebo eko-
nomického směru

-osobnostní předpoklady pro práci ve veřej-
né správě

-dobrá orientace v systému veřejné správy 
a příslušné legislativě (zejména znalost zá-
kona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zá-
kona o obcích, zákona o úřednících územ-
ních samosprávných celků, orientace ve 
správním řádu, v zákoníku práce)

-znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, 
Internet)

-organizační a řídící schopnosti
-zvládání stresové zátěže
-časová flexibilita
-samostatnost, zodpovědnost, výborné ko-
munikační schopnosti

-řidičský průkaz skupiny B
-znalost úředního jazyka
-zkušenosti s vedením lidí - výhodou
-praxe ve státní správě nebo samosprávě - 
výhodou

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpoz-
ději 20.4.2022
Způsob podání přihlášky: v obálce ozna-
čené „VŘ – VOSÚ a ŽP - neotevírat“ doručit 
osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo za-
slat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Informace: Ing. Ladislav Kvěch - 417 810 
810, 602 112 323 

v České republice bude totiž 
součástí exkurze i možná pro-
hlídka čtyř odvalovacích turbín 
na přepadu v retenčních ná-
držích, kudy se vrací vyčištěná 
voda z elektrárny zpět do pří-
rody. Základní informace k růz-
ným typům solárních panelů, 
které jsou zkušebně provozo-
vány právě v Elektrárně Ledvi-
ce, pak obdrží při pohledu na ně  
z venkovního ochozu rozhledny. 

„Připravujeme novou trasu po 
sestupu z rozhledny. K výtahu 
půjdeme tradičně kolem trans-

modely. Tradičně patříme mezi 
nejpopulárnější technické cíle a 
věřím, že si k nám lidé po dvou-
měsíční pauze zase najdou ces-
tu,“ řekla Kateřina Bartůšková, 
vedoucí infocenter Skupiny ČEZ. 
V Informačním centru klasické 
energetiky v Elektrárně Ledvice 
poukážou průvodci hlavně na to, 
že i uhelná elektrárna se může 
svým způsobem řadit mezi ob-
novitelné zdroje energie. Kromě 
již tradičního a mezi návštěvní-
ky velmi oblíbeného výstupu 
na nejvyšší oficiální rozhlednu  

formátorů. Po sestupu ovšem 
zamíříme k zauhlování, silům 
VEP a chladicí věži. Kolem vý-
robního bloku 4 se pak vrátíme 
zpět k infocentru. Lidé se tak 
dozví i něco o odvalovacích tur-
bínách a pokud projeví zájem, 
budou se moci k nim i podívat,“ 
popsala Jana Purmenská, od-
borná průvodkyně v Informač-
ním centru Elektrárny Ledvice. 
Tato nová trasa bude podle ní 
uvedena v život v průběhu dub-
na.

Ota Schnepp
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Pavlína Nevrlá

Co znamená být městskou archi-
tektkou? Co máte v náplni práce?

Funkci městské architektky vyko-
návám jako externí konzultantka, 
což je nejčastější model výkonu 
této funkce. Jako městská archi-
tektka jsem v prvé řadě takzvaně 
k ruce vedení města. Starostce, 
místostarostce i celé radě města 
poskytuji odborné konzultace ke 
všem záměrům na rozvoj měs-
ta, které mohou mít jakýkoliv vliv 
na veřejné prostory, na obytné 
či životní prostředí, na podobu  
a hodnoty města, na jeho obraz. 
Největší objem mých aktivit se 
týká veřejných rozvojových a sta-
vebních aktivit. Dohlížím na to, aby 
městské stavby, kam patří nejen 
veřejné budovy, ale také veřejná 
prostranství, ulice, náměstí, par-
ky či parkoviště byly urbanisticky  
a architektonicky v pořádku  
a smysluplné, dobře plnily svou 
funkci a přispívaly ke zvelebová-
ní prostředí města. Vedení města 
pomáhám s řadou závažných roz-
hodnutí o rozvoji města, můj od-
borný názor bývá pro vedení města 
jedním ze zásadních podkladů při 
rozhodování o městských investi-
cích do nové výstavby a rozvoje. 
U složitějších rozvojových záměrů 
pomáhám hledat vhodný postup, 
podílím se například na formulaci 
zadávacích podmínek při výběru 
zpracovatelů různých architek-
tonických či urbanistických stu-

tu, kdy jsem se stala v roce 2019 
městskou architektkou, jsem zna-
la Bílinu jen pasivně, zvnějšku.  
Když jsem se postupně začala 
zabývat jednotlivými úkoly v po-
zici městské architektky, poměrně 
rychle jsem si uvědomila všechny 
podstatné silné a slabé stránky 
města a jeho rozvoje. Největší de-
vízou města je jeho unikátní polo-
ha na úpatí Českého středohoří.  
Chození do kopce obyvatele 
města možná otravuje, ale právě 
poloha města na svazích kop-
ců s výhledem na Krušné hory 
dává městu jedinečný charakter. 
Obrovskou hodnotou je také ur-
banisticky unikátně zachované 
historické jádro s dominantou 
areálu zámku, jakož i Lázně Ky-
selka. Jako urbanistka dokážu 
ocenit i všechna bílinská sídliště, 
která mají velmi kvalitní urbanis-
tické uspořádání, a poskytují tak 
velmi kvalitní podmínky k bydlení, 
které nejsou v českém kontextu 
úplně standardem. Městu škodí 
jeho pověst zanedbaného města 
na okraji hluboké, prašné a hluč-
né těžební jámy. To už ale dávno 
není pravda. Za padesát let bude 
Bílina stát na okraji rekultivované, 
esteticky i ekologicky mimořádně 
hodnotné jezerní krajiny, s rekreač-
ním zázemím Českého středohoří  
za zády a Krušných hor před se-
bou. Za největší výzvu města 
považuji jeho budoucí otevře-
ní směrem na západ, směrem  
do rekultivované krajiny po těž-
bě. Zatímco dnes tvoří řeka Bílina  
a železniční trať jakýsi předěl mezi 
stabilní a fungující částí města na 
východě a periferní částí města 
obracející se jakoby zády k těžeb-
nímu prostoru na západě, do bu-
doucna bude právě západní část 
města tou nejatraktivnější. Město 

dií a projektů na městské stavby.  
V průběhu plánovací a projekto-
vé přípravy městských investic 
funguji jako odborný dozor města 
nad kvalitou projektu a naplňová-
ním cílů města. Vedle městských 
záměrů na novou výstavbu se od-
borně vyjadřuji také k významným 
soukromým záměrům, pokud by 
mohly ovlivnit prostředí města  
a jeho veřejných prostorů. Ko-
munikuji například v zastoupení 
města s potenciálními investory či 
projektanty soukromých záměrů 
na novou výstavbu a již od počát-
ku jasně a srozumitelně formuluji 
požadavky města na tu kterou 
připravovanou soukromou stav-
bu. Snažím se tak pozitivně ovlivnit 
budoucí podobu nové zástavby 
tak, aby byla z pohledu města 
nejen akceptovatelná, ale také co 
nejlepší a nejpřínosnější. Přiroze-
ně se to netýká každé jednotlivé 
drobné stavby či každého rodin-
ného domku, týká se to rozsahem 
či potenciálním dopadem vý-
znamných staveb a záměrů. V ne-
poslední řadě zpracovávám sama 
jednoduché iniciační a ověřovací 
studie, jako podklad pro rozhodo-
vání vedení města o investicích do 
rozvoje města či o prodeji či smě-
ně městských pozemků.

Když jste Bílinu viděla poprvé oči-
ma architektky, co vás napadlo?

Bílinu znám od dětství, pochá-
zím totiž z Mostu, kde jsem až do 
svých vysokoškolských studií žila. 
Je však pravda, že až do momen-

by se již dnes mělo na tuto výzvu 
začít systematicky připravovat. 

Během loňského roku jste stihla 
plno práce, můžete zmínit pár pří-
kladů, na čem jste pracovala?

Podle mé evidence se jako měst-
ská architektka ročně zabývám asi 
pětadvaceti různými komplexněj-
šími úkoly. K tomu je nutné si při-
počíst spoustu dalších odborných 
konzultací, odpovědí na dotazy 
a podobně. Objem mé práce je 
poměrně velký. Je to dáno tím,  
že vedení města od počátku vel-
mi dobře pochopilo funkci měst-
ského architekta a využívá ji na 
maximum. Většina práce měst-
ského architekta není vůbec vidět,  
a to buď proto, že městský ar-
chitekt zabrání realizaci nějaké 
problematické stavby, která tím 
pádem vůbec nevznikne, nebo 
proto, že výsledky jeho práce  
se reálně projeví se zpožděním, 
třeba až za několik let. Plánovací 
a projektová příprava rozvojových 
záměrů totiž trvá řadu let.
V uplynulých dvou letech mě 
hodně zaměstnával například 
záměr města na rekonstrukci 
domu u Černého koně na Míro-
vém náměstí. U tohoto městské-
ho projektu jsem od samého po-
čátku, připravovala jsem varianty 
jeho možného budoucího využití, 
podílela jsem se na výběru ar-
chitekta tak, aby se jednalo o ar-
chitekta kvalitního a zkušeného.  
Byla jsem u celého procesu zpra-
cování architektonické studie.  
V loňském roce mě zaměstna-
lo zpracování dvou iniciačních 
studií na revitalizaci dvou sice 
poměrně malých, ale o to vý-
znamnějších veřejných prostorů v 
centru města. Konkrétně se jedná  

Veronika Šindlerová: Bílina by se měla vážně začít 
zabývat vztahem k budoucí krajině okolo lomu
Veronika Šindlerová je třetím rokem městskou archi-
tektkou Bíliny. Co přesně znamená vykonávat tuto 
funkci, čím se zabývá a co plánuje vysvětlila v násle-
dujícím rozhovoru. 

Vizualizace návrhy nové podoby proluky na Mírovém náměstí. Více 
o projektu uveřejníme v dalších vydání zpravodaje.

Citlivé zasazení oplocení domu na Teplickém Předměstí 
do koncepce místa.
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o studii revitalizace prostran-
ství před centrální školní jí-
delnou na nábřeží řeky Bí-
liny a dále o studii využití  
a architektonického řešení prolu-
ky vedle ZUŠ a domu U Černého 
koně na Mírovém náměstí. Věřím, 
že se dočkáme realizace obou 
revitalizací. Veřejným prostorem 
se přitom zabývám prakticky 
kontinuálně, s odborem inves-
tic například průběžně konzultuji 
materiálové a barevné řešení no-
vého dláždění komunikací či no-
vých parkovacích ploch, loni jsme 
řešili úpravy povrchů ulic okolo 
kostelíka Zvěstování Panny Marie  
na Újezdském předměstí a také 
revitalizaci prostranství okolo 
kostela sv. Petra a Pavla v centru 
města. Jedním z mých prvních 
úkolů ve funkci městské archi-
tektky bylo vyřešení koncepce 
oplocování domů na Teplickém 
předměstí. 

Co dále je již zrealizované a co se 
naopak teprve připravuje? 

Podle mého návrhu je například 
realizované zmiňované oploce-
ní několika panelových domů na 
Teplickém Předměstí. Zdánlivě 
banální záležitost, která je však 
velmi citlivá a příprava nebyla vů-
bec jednoduchá. Mým cílem bylo, 
aby oplocení plnilo svou funkci  
a umožnilo obyvatelům domů 
zkultivovat si a zabydlet předza-
hrádky svých domů a zároveň, aby 
oplocení de facto nebylo vidět. 
Snažila jsem se, aby oplocení ne-
narušilo původní poměrně zdaři-
lou prostorovou koncepci sídliště. 
Zároveň jsem svým návrhem dba-
la na to, aby sídliště zůstalo dobře 
prostupné a aby zůstal dostatek 
veřejně přístupných zelených 
ploch. Další téměř neviditelnou 
realizací je nové označení budovy 

historické radnice. Opět zdánlivě 
banální a jednoduchá věc, jejíž pří-
prava trvala mnoho měsíců, neboť 
jsme i ve spolupráci s památkáři 
hledali esteticky vhodnou a záro-
veň funkční formu označení. Pů-
vodní nevkusné a nevzhledné bílé 
plastové cedule s modrými nápisy 
tak byly loni nahrazeny novými ro-
bustními a odolnými reprezenta-
tivními tabulemi.
Také jsem navrhovala nové ozna-
čení provozoven cukrárny a kle-
notnictví na domě číslo 88/11 
na Mírovém náměstí. I v tomto 
případě byla příprava poměrně 
složitá, jedná se totiž o písmoma-
lířské provedení, esteticky a tech-
nicky optimální pro památkově 
chráněná území. Tyto dva nové 
nápisy jsou pilotními a vzorovými  
pro označování dalších provozo-
ven v domech okolo Mírového ná-
městí. Cílem je totiž do budoucna 
zbavit postupně budovy na Míro-
vém náměstí, které je historicky 
nejcennější částí města, veškeré-
ho reklamního smogu a kultivovat 
označení všech provozoven.
Jak jsem již uváděla výše, chystá 
se realizace revitalizace proluky 
vedle ZUŠ na Mírovém náměstí  
a revitalizace veřejného prostran-
ství před centrální školní jídelnou.

Různé cedulky a nápisy se zdají 
jako maličkosti. Jak moc jsou tyto 
detaily v celkovém konceptu dů-
ležité?

Ďábel je skrytý v detailu, proto se 
moje práce soustředí i na takové 
zdánlivé banality a detaily, jako 
je již výše zmíněné nové ozna-
čení budovy radnice či označení 
provozoven na Mírovém náměstí. 
Vše, co ovlivňuje vzhled veřejných 
prostorů, je pro urbanismus důle-
žité. A například téma reklamního 
smogu rezonuje i v Bílině, zvláště 

pak v historickém jádru města, 
kde reklamní smog a nejrůznější 
nevkusné reklamní cedule a vý-
věsky narušují historické hodnoty.

Když tvoříte novou podobu nebo 
úpravu veřejného prostranství, co 
všechno je pro vás důležité vědět, 
co berete v úvahu?

Práce s veřejným prostorem pa-
tří k vůbec nejsložitějším úkolům 
pro architekty a urbanisty. Já mám 
velkou výhodu, že jsem se na na-
vrhování veřejných prostorů spe-
cializovala již při studiu na Fakultě 
architektury ČVUT, veřejnými pro-
story se zabývala i moje diplomo-
vá práce a z veřejných prostorů 
mám také doktorát. Navrhování 
veřejných prostorů také na fakultě 
vyučuji. Celý můj profesní život je 
tedy hodně spjatý právě s veřejný-
mi prostory a jejich navrhováním.
Úplné klíčoví u návrhu revitalizace 
veřejného prostoru anebo návrhu 
zcela nového veřejného prostoru 
jsou jeho uživatelé. Každý veřejný 
prostor musí být koncipovaný pro 
konkrétní aktivity a pro konkrétní 
skupiny uživatelů. Jejich potře-
by pak zcela zásadně ovlivňují 
podobu a uspořádání veřejného 
prostoru. Důležitá je pak také po-
loha konkrétního řešeného veřej-
ného prostoru v celém systému 
veřejných prostorů města či obce, 
význam a vazby na okolní veřejné 
prostory. Materiál dlažby či lavičky, 
to už je jen třešnička na dortu.

V případě budov, jak moc vám 
brání „v rozletu“ památkáři, jak 
lze skloubit jejich požadavky  
s moderními prvky?

Za téměř tři roky mého působe-
ní na pozici městské architektky 
v Bílině jsem se s památkáři vždy 
domluvila, vždy jsme společně 

našli vhodný kompromis. Důležitá 
je ochota obou stran naslouchat, 
pak se dílo vždy podaří. Já osobně 
zastávám názor, že moderní ne-
musí vždy nutně znamenat výraz-
né či extravagantní. Při architekto-
nickém navrhování v památkově 
chráněných územích považuji za 
důležitou pokoru k přítomným 
hodnotám. Památkově chráněná 
území nemají podle mne být hlav-
ním místem pro exhibici eg archi-
tektů. Je mnoho jiných míst, kde 
se architekti mohou vyřádit. Nikdy 
jsem požadavky památkářů ne-
vnímala jako obtěžující, památká-
řům se snažím naslouchat a jejich 
požadavky přetavit v příležitost  
a inspiraci.

Je Bílina něčím z vašeho pohledu 
specifická, má nějaké zajímavos-
ti?

Jak jsem uvedla již na začátku, Bí-
lina je unikátní svou polohou mezi 
vrcholky Českého středohoří a 
přitom na okraji pánve, která bude  
v budoucnu mimořádně atraktivní 
a ekologicky stabilní jezerní kraji-
nou.

Jakým směrem by se Bílina měla 
z hlediska architektury ubírat  
v dalších letech?

Každé město je utvářeno jeho 
veřejnými prostory. Kultivovaný, 
fungující a uživatelsky přívětivý 
veřejný prostor je zárukou kva-
lity města. Bílina tedy musí upřít 
všechny síly právě na kultivaci 
veřejných prostorů. A měla by se 
zcela seriózně a vážně začít zabý-
vat vztahem k budoucí plně rekul-
tivované krajině okolo dnešního 
lomu Bílina, kam se dnes obrací 
svými zády.

Vizualizace návrhu nové hasičské zbrojnice. Více o projektu uveřejníme v dalších vydání zpravodaje.
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iNForMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

GaLerie poD VĚžÍ

iNForMačNÍ ceNtrUM bÍLiNa

Do Informačního centra Pod 
Věží přibyl zajímavý dárek od 
Karla Berana z Bíliny, a to origi-
nální kameninová nádoba, do 
které se stáčela Bílinská kyselka 
ve 2. polovině 18. století. Původ-
ně se Bílinská kyselka stáčela 
do hliněných džbánků, které se 
zalévaly voskem a rozvážely po 
okolí. V informačním centru je 
k vidění již modernější pojetí, 
pravděpodobně krátce před vý-

Vraťme se do dávných časů, 
kdy k hoře Říp přišel praotec 
Čech se svými bratry Lechem a 
Rusem. Hlavním tématem dub-

stavy Lechův dotek naznaču-
je, že bude směřovat k bájím a 
pověstem, které nám alespoň 
částečně připomenou, co jsme 
a odkud pocházíme. Jiří Šimek 
ztvárňuje své obrazy hyperrea-
listicky, což umocňuje duchov-
ní rozměr výstavy a podtrhuje 
umělecké rozpoložení autora v 
současné době.
Dokonalost obrazů Jiřího Šim-
ka dává pocit, že obraz nelze již 
věrněji zachytit. „Nejde mi úplně 
o to, aby mé obrazy byly k nero-

Aplikace Na kole i pěšky pomá-
há zájemcům o turistiku nebo 
cykloturistiku lépe se orientovat 
nejen v turistických trasách, ale 
také se tam najdou zajímavé tipy 
na výlety. Součástí této aplika-
ce jsou i hlavní turistické trasy a 
zajímavosti města Bíliny a okolí. 
Snadněji si tak každý najde trasu 
do Pohádkového lesa, na Bořeň, 
do areálu Kyselka nebo Radove-
sickou výsypku.
Jednoduchá on-line aplikace po 
České republice pomůže objevit 

robou prvních lahví. Prvním vý-
robcem kameninových džbánků 
byl Josef Rösler.
V roce 1860 bylo vyvezeno 400 
tisíc džbánků kyselky, v roce 
1875 již 700 tisíc lahví, a v roce 
1889 to bylo 2,225 milionu lah-
ví. Největším odběratelem bylo 
Německo, kam šla v 70. letech 
19. století téměř polovina pro-
dukce.
Již tehdy byly známé léčivé 
účinky Bílinské kyselky a lékaři ji 
doporučovali při nemocech dý-
chacích cest, záduše, při nemo-
cech ledvin a močových cest, 
také revmatismu a v neposlední 
řadě při poruchách nervového 
systému.
Dalším unikátem je původní 
kniha Ságy a povídky psaná v 
německém jazyce od sběrate-
le historických listin a fotogra-
fií, Zdeňka Lipperta. Jedná se o 
sbírku povídek a bájí ze Středo-
hoří a Krušnohoří, kde se čtenáři 
dočtou o Bořeňské čarodějnici 
nebo kouzelném zámku v Bořni. 
Kniha Ságy a povídky v českém 
jazyce je k dostání v Informač-
ním centru Pod Věží za 220 ko-
run.                                           (hub)

nové výstavy nebude objevení 
země, která medem a strdím 
oplývá, ale mystický charak-
ter bude mít určitě. Název vý-

zeznání od fotografie, ale abych 
dokázal zachytit své myšlenky 
na plátno. Pokud je obraz doko-
nale namalovaný, je pro diváky 
zajímavější,“ uvedl Šimek s tím, 
že kromě hyperrealistických ob-
razů a štětců si občas odskočí 
ke špachtli.
Výstava v Galerii Pod Věží potr-
vá do 7. května 2022. Přístupná 
je od pondělí do pátku od 7.30 
do 17 hodin a v sobotu od 9 do 
14 hodin. 

(hub)

nepoznané cyklostezky, stezky 
pro horská kola, pěší turisty, in-
line nebo vodácké i běžkařské 
stezky. V aplikaci se najdou další 
zajímavá kulturní místa, muzea, 
galerie a jiné zajímavé památky. 
Výhodou této aplikace je, že s ní 
nikdo nikdy nezabloudí a před-
stavuje návod pro zajímavé vý-
lety nejen pro rodiny s dětmi, ale 
i seniory nebo jednotlivce.
Aplikaci si jednoduše stáhnete 
na Google Play. 

(hub)

Infocentrum ukazuje 
kameninový džbánek

Výstava zachycuje duchovní rozměr malíře

Turistické trasy Bíliny
jsou součástí aplikace
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Výtěžek ze vstupenek 
a tomboly pomohl Ukrajině

Informace pro poskytovatele ubytování 
ukrajinským uprchlíkům

Krajský úřad Ústeckého kraje spustil speciální call centrum, 
jehož cílem je zodpovídat veškeré dotazy související s proplá-
cením finančních kompenzací vlastníkům nemovitostí v Ústec-
kém kraji, kteří poskytují ubytování lidem prchajícím z Ukrajiny. 

Kontakt:

Telefon: 475 657 817
Email: info_ukrajina@kr-ustecky.cz  

Provoz call centra:
po–pá 7.00–17.00 hodin

Kontaktní údaje pro zasílání nabídek ubytovacích kapa-
cit v krajském registru ubytovatelů pro ORP Bílina: Městský 

úřad Bílina, e-mail: ubytovani@bilina.cz, tel: 417 810 944

Koncem března se konal repre-
zentační ples města Bíliny. Při 
něm převzala Kateřina Volma-
nová, majitelka obchodu Na-
mydlená Káča, šek za výhru v 
soutěži o nejlepší bílinskou pro-
vozovnu. Částku 10 tisíc korun, 
kterou od města obdržela, pou-
žije na vylepšení a rozvoj svého 
obchodu.

Letošní plesová atmosféra byla 
poznamenána válkou na Ukra-
jině. Bílina opakovaně vyjadřu-
je podporu ukrajinskému lidu, 
a i proto bylo rozhodnuto, že 
všechny peníze z prodeje lístků 
a tomboly budou poslány part-
nerskému městu Novovolyňsku.
Celkem se podařilo vybrat  
86 450 korun.                           (red)
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Přijďte si s námi ušít polštářek netradičního 

tvaru, který vám ozdobí Váš domov.  
Kurz povede Květa Sochorová.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kdy:    Sobota 23. 4. 2022  
Čas:    9,00 – 15,00            
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 200,- Kč  
Rezervace:  na telefonu 606 30 373 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Přijďte si ušít pod vedením Evy Jirákové 
taštičku, kterou určitě využijete na různé 

drobnosti nebo jako dárek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kdy:    Sobota 16. 4. 2022  
Čas:    9,00 – 15,00            
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 150,- Kč  
Rezervace:  na telefonu 607 586 990 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz  
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oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

spoLek obNoVeNÍ a ZÁchraNY paMÁtek V bÍLiNĚ a okoLÍ

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

Městský archiv obohatily darované knižní kalendáře

Nový spolek obnovuje Bořeňskou zahradu

Štěpán Javůrek bude vyprávět o chaloupkách

Odbor školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví děkuje Wolfra-
mu Hahnovi, který městu daro-
val několik dobových publikací 
vztahujících se k Bílině. Nejza-
jímavější jsou německy psané 
knižní kalendáře z let 1922 a 
1923 s názvem Unsere Heimat, 
vydávané pro bílinské obyvate-
le. Na přelomu devatenáctého 
a dvacátého století vycházelo v 
českých zemích téměř tisíc titu-
lů knižních kalendářů. Některé 
kalendáře přežily dokonce obě 
války, pak tento formát kalen-
dáře téměř zanikl. 
Knižní kalendáře z přelomu sto-
letí měly většinou kalendářní 

Na konci minulého roku založi-
li čtyři patrioti Bíliny neziskový 
spolek s cílem obnovit
některé historické zajímavosti. 
Spolek obnovení a záchrany pa-
mátek v Bílině a okolí si dal jako 
první úkol ukázat lidem dávno 
zapomenutou Alpskou zahra-
du. Nachází se pod Chatou Bo-
řeň a málokdo ví, že v minulém 
století to bylo prakticky jediné 
místo, kde okolní obyvatelé trá-
vili volný čas. Pořádali sportovní 
soutěže, lidové tance, divadelní 
představení a mnoho
dalšího. Uplynulo sto let a cesta 
na alpské terasy zarostla, plot i 
budovy zmizely z povrchu zem-

Městská knihovna Bílina zve na 
besedu s autorem krušnohor-
ských románů, spisovatelem 

a literární část a dále seznam 
výročních trhů. Kalendářní část 
zahrnovala termíny pohybli-
vých svátků, včetně vybraných 
astronomických dat (například 
sluneční a měsíční zatmění, 
začátky ročních dob). Literární 
část byla zpravidla ještě roz-
dělena na naučnou a zábavnou 
část, naučná část obsahova-
la praktické rady, kuchařské 
recepty a i adresy zastupitel-
ských úřadů. Zábavná část ob-
sahovala povídky a kreslené 
vtipy. Seznam výročních trhů 
byl tehdy velmi důležitý, řazen 
byl abecedně podle místa ko-
nání trhů, u každého města byly 

Štěpánem Javůrkem. Ten žije 
pod Krušnými horami celý svůj 
život. Ve svém volném čase rád 

vypsány termíny konání, včetně 
označení typu trhu (trhy na zbo-
ží, dobytek či koně).
Dále nám pan Hahn přinesl bro-
žuru z roku 1898 s názvem DIE 
MINERALWASSER-QUELLEN 
VON BILIN IN BÖHMEN UND 
DIE AN DENSELBEN IN DEN 
JAHREN 1888 -1890 DURCHGE-
FÜHRTEN. Je to jakási studie 
pojednávající o Bílinské kysel-
ce, jsou zde geologické mapy, 
různá měření grafy apod. Zada-
vatelem této studie byl tehdej-
ší majitel areálu Kyselky Moriz 
von Lobkowitz. Poslední a také 
nejstarší kniha, kterou nám pan 
Hahn daroval, je z roku 1852 a 

o Krušných horách píše a pozná-
vá jejich historii.
Štěpán vydal v roce 2020 svoji 
autorskou prvotinu, čtenářsky 
velmi úspěšnou knihu s názvem 
Chaloupky.
Chaloupky je příběhem o lidech 
z již zaniklých obcí Chaloupky a 
Jelení v Krušných horách, ode-
hrává se také ve vnitrozemí a 
dotýká se vztahu mezi Čechy a 
Němci — poutavý příběh o oby-
vatelích kousku světa, na které 
dopadaly události obou světo-
vých válek a všeho, co se v po-
hraničí dělo.
V roce 2021 Štěpánovi vyšla 

jedná se o učebnici chemie s 
nesčetnou řadou vyobraze-
ných pokusů.
Tímto ještě jednou děkujeme 
nejen Wolframu Hahnovi, ale 
všem, kdo podobné věci ne-
vyhodí, ale najdou si cestu na 
odbor školství, sociálních věcí 
a zdravotnictví MÚ Bílina nebo 
do informačního centra, aby tak 
obohatili městský archiv. Staré 
knihy, dokumenty nebo foto-
grafie nám pak pomáhají získá-
vat cenné informace o historii 
našeho města. 

Iveta Richterová

ského a zůstala jen částečně 
zničená brána.
Zakladatelé spolku věří, že Bo-
řeňská zahrada bude opět napl-
něná lidmi a dětským
smíchem. Dochází tam k úpravě 
nových cest, ke kácení náleto-
vých porostů a časem
zde budou lavičky a naučné in-
formativní cedule. Více zajíma-
vých informací se
dozvíte na webových stránkách 
spolku www.zachrana-pama-
tek-v-biline.cz.

Nadezhda Gellmundova
Miroslav Erben

druhá, neméně čtenářsky oblí-
bená, kniha s názvem Nebe nad 
Perninkem.
Součástí besedy bude vyprá-
vění o knihách, čtení ukázek z 
autorových knih, zajímavé infor-
mace o nové knize pro rok 2022 
a debata nejen o Krušných ho-
rách.
Beseda se uskuteční v zázemí 
klubovny v přízemí centrální 
knihovny na Mírovém náměstí v 
úterý 26. dubna od 17 hodin.

Alena Hubáčková DiS.
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Mš sÍboVa 

ZUš bÍLiNa

Mš a. soVY

Mš a. soVY

Mš šVabiNského

V mateřince voněly koláčky

Bílinským umělcům 
se na přehlídkách vedlo

Koťata si prohlédla nádraží

Předškoláci navštěvují 
městské organizace

Žabičky se dozvěděly 
o masopustních zvycích

I nejmladší děti z Mateřské školy Síbova poznávaly různá povolání 
a zahrály si na pekaře. Nejdříve se seznámily se surovinami, ze kte-
rých zadělaly těsto, a potom upekly výborné koláčky s tvarohem a 
povidly. Vůně se nesla celou školkou a odpoledne si na koláčcích 
pochutnaly společně i se svými rodiči.                         Učitelky školky

Po dvou letech covidových 
omezení se také základní umě-
lecké školství vrací k běžnému 
životu. Žáci i učitelé se připra-
vuji na jarní prezentační kon-
certy a další akce. Patří k nim 
také účast v soutěžních pře-
hlídkách, které jsou vyhlášeny 
pro ZUŠky. 
V okresním kole ve hře na bicí 
nástroje nás reprezentoval Jan 
Štefan ze třídy učitelky Libuše 
Šperkové, který získal ve své 
kategorii 1. místo s postupem 
do kola krajského. Ve hře na 
dechové nástroje soutěžil žák 
Zbyňka Prokopa, klarinetista 
Vojtěch Maška. Ten získal ve 
své kategorii 2. místo. 
Soutěž byla vypsána také pro 
taneční obor. Do ní se z pěti 

ZUŠ teplického regionu zapojily jen dvě školy - ZUŠ Teplice a Bí-
lina. Z organizačních důvodů se okresní kolo uskutečnilo v Žatci. 
Bílinské dívky ze třídy učitelky Petry Běláčové se představily ve 
dvou choreografiích nazvaných V dlani a Korus. Žákyně 3. až 6. roč-
níku získaly za provedení skladby V dlani ve své kategorii 1. místo 
s návrhem na postup do kola krajského. Starší dívky si vytančily 
přímý postup do krajského kola. Úspěch všech postupujících nás 
velmi těší.
A co připravujeme na finální měsíce školního roku? Je toho před 
námi poměrně dost. Jarní koncert, opět účast v dalším roční-
ku projektu ZUŠ OPEN 2022, prezentace jednotlivých oborů pro 
žáky MŠ a ZŠ, Absolventský koncert, Závěrečný koncert tanečního 
oboru a řada dalších akcí. Samozřejmě také zápisy pro školní rok 
2022/2023, o jejichž termínu budeme s předstihem informovat.

Bc. Jiří Kopa

Děti z Mateřské školy Antonína 
Sovy ze třídy Koťat se v dubnu 
seznámily s profesemi dospě-
lých. Dítě by mělo získat kladný 
vztah k práci, poznávat její dů-
ležitost. Mimo jiné jsme s dět-
mi navštívily bílinské vlakové 
nádraží, děti se podívaly na pe-
ron, prohlédly si nádražní halu 
a pokladnu. Jako dárek dostaly 
dětské vstupenky. 

H. Gojdičová

Děti z Mateřské školy A. Sovy navštívily městské technické služby, 
kde si vyzkoušely obsluhu popelářského vozu. Návštěvu neodmítla 
ani státní policie. Děti si odnesly nejen spoustu zážitků, ale i pexeso 
a omalovánky. Poděkování patří i domu dětí, kam děti dochází na 
trampolínky, kulturnímu centru, které pro děti tento měsíc připravi-
lo divadelní představení Ferda mravenec, a městské knihovně, kam 
se také děti s učitelkami chystají.                Michaela Ottenschlagerová

Děti ze třídy Žabiček z Mateř-
ské školy Švabinského oslavily 
Masopust. 
Celý týden jsme si povídali o 
půstu, karnevalu a tradicích s 
tím spojených. Nechyběla ani 
výroba masopustních koláčků 
a veselý karneval. 
Sešla se zde velká spous-
ta nádherných masek, tančili 
jsme a zapojovali se do soutěží. 

Bc. Radka Markowiczová
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Mš LeDVice Mš LeDVice

Mš a. soVYMš Za chLUMeM

oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

Děti z mateřinky 
navštívily školu

V maskách děti soutěžily 
i tančily

Karneval si všichni užiliTradice pobavily děti

Zápis do bílinských mateřských škol a jeslí
Zápis dětí do všech mateřských 
škol a do jeslí v Žižkově údolí 
v Bílině se bude konat 5. květ-
na od 8 hod do 12 hodin a od 
12.30 do 15 hodin. Do jeslí jsou 
přijímány děti od 18 měsíců 
věku dítěte. Zákonní zástupci 
se dostaví do mateřské školy 
s dítětem a při zápisu předloží 

občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Podrobné informace zís-
káte na www stránkách jednot-
livých mateřských škol.
Pro děti v předškolním věku je 
povinná předškolní docházka, 
a to od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docház-
ky. Ve školním roce 2022/2023 
se tedy týká dětí, které se na-
rodily od 1.9.2016 do 31.8.2017. 
Nepřihlášení dítěte k povinné-
mu předškolnímu vzdělávání je 
považováno za přestupek. 
Všechny mateřské školy v Bí-
lině mají společný školský ob-

vod celého území Bíliny. To zna-
mená, že pokud mají zákonní 
zástupci dítěte trvalé bydliště 
na území Bíliny, bude pro dítě, 
u kterého vznikla povinnost 
předškolní docházky, vždy mís-
to v některé mateřské škole, 
kterou zřizuje město Bílina.

Iveta Richterová

Předškoláci z Mateřské školy v Ledvicích se moc těšili na návště-
vu školy v Hostomicích. Mají tam své bývalé kamarády ze školky. 
Nejprve jsme byli v první třídě, kde se děti hned zapojily do práce 
na tabuli za pomoci prvňáčků a paní učitelky. Také jsme ukázali, 
jak umíme pracovat na interaktivní tabuli. Další část návštěvy jsme 
pobyli v herně školní družiny, tam jsme si zacvičili se staršími žáky. 
Hodně jsme si to užili. Děti nebudou mít nyní strach přejít ze školky 
do základní školy.                                                           Markéta Pikalová

Koncem února jsme si s dětmi užili pěkný den. Nejprve proběhlo 
představování masek, pokračovali jsme soutěžemi a zakončili tan-
čením.

M. Pikalová

Děti ze školky Antonína Sovy si užívaly ve školce karneval. Společ-
ně si nejen masky vytvářely, ale také si potom zasoutěžily a zatan-
čily.                                                                                        Učitelky školky

Masopust je doba od Tří králů 
do Popeleční středy před Ve-
likonocemi. Nejveselejší jsou 
poslední dny masopustu, spo-
jené s radovánkami a hodová-
ním. I děti ze třídy Srdíček se 
seznamovaly s českými zvyky 
a tradicemi, vyráběly masky, 
dekorace, zpívaly a tančily. Pře-
hlídka masek vyvrcholila ve-
selým maškarním karnevalem, 
který si děti moc užily.

L. Zlatohlávková 

Kontakty:

MŠ M. Švabinského 664 - ředitelství - 417 821 067, www.msbilina.cz
MŠ Antonína Sovy 668 - odloučené pracoviště - 417 534 436
MŠ Čapkova 869 - ředitelství - 417 823 580, www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště - 417 823 681

MŠ Síbova 332 - ředitelství - 417 823 860, www.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště - 417 823 883
MŠ Aléská 264 - odloučené pracoviště - 417 829 128
Jesle Žižkovo údolí - 417 823 883
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přÍroDa V bÍLiNĚ a bLÍZkéM okoLÍ, ZNoVUožÍVajÍcÍ i MiZejÍcÍ

reaLitNÍ poraDeNstVÍ

zuje, jaká móda by letos mohla 
být, kontrast bílé a tmavé barvy 
nebo strakatý vzor.
V každém případě máme v Bí-
lině takovou přírodní raritu. Kde, 
to tentokrát neprozradím. Už tak 
chuděrka kosice je díky odliš-
nému zbarvení vystavena mno-
hem většímu nebezpečí než její 
kosí kamarádi. Ale pokud ji bu-
dete někdo mít to štěstí zahléd-
nout, zapamatujte si ji. Naposle-
dy strakatý kos byl viděn před 

Pokud pronajímáte byt, musíte 
samozřejmě příjmy z pronájmu 
zdanit dle zákona o daních z pří-
jmů ve znění pozdějších před-
pisů. Při výpočtu daně z příjmu 
můžete použít slevy na dani i 
nezdanitelné položky.
Příjem do čtyřnásobku průměr-
né mzdy (141 764 Kč za měsíc v 
roce 2021, 155 644 Kč za měsíc 
v roce 2022) se daní 15 %, příjem 
nad touto hranicí už 23 %.
Zákon také rozlišuje, jestli je pro-
najímaná nemovitost v majetku 
fyzické osoby, nebo jde o ne-
movitost zapsanou v obchod-
ním majetku. V případě  fyzické 
osoby se příjmy z pronájmu řídí 
§ 9 výše uvedeného zákona. U 
nemovitostí zapsaných v ob-
chodním majetku, vedených v 
účetnictví nebo daňové eviden-
ci, se uplatní § 7 (příjmy z podni-
kání a jiné samostatné výděleč-
né činnosti).
Pokud pronajímáte vlastní byt 

Rarita v Bílině - strakatý 
kos

Na jaře všichni ptáčci doslova 
a do písmene soutěží ve svém 
trylkování. Oděni v jarním sva-
tebním peří se předvedou po-
zornému pozorovateli v plné 
kráse. Jednoho ptáčka, samičku 
kosa černého, příroda oblék-
la do jiného kabátku, než jsme 
zvyklí. Možná nám, ženám, uka-

1. díl

Pronajímáte nemovitost a neví-
te, jak příjem z nájemného zda-
nit a jestli musíte vést nějakou 
evidenci? Nezapomeňte, že i 
příspěvky do fondu oprav jsou 
daňovým výdajem.

mnoha lety až v Přerově.
Kos černý (Turdus merula) patří 
do řádu pěvců a čeledi drozdo-
vitých.
V našich městech, kde najde 
potravu v krmítkách, přebývá 
celoročně, z míst kde je potra-
vy málo, odlétá v září a říjnu do 
jižní a jihozápadní Evropy. Ale 
nebojte, ohlásit svým jásavým 
zpěvem příchod jara nikdy ne-
opomene. Jeho trylkování nás 
v předjaří budí brzy zrána, kdy 

nebo nemovitost jako fyzická 
osoba, která je majitelem a záro-
veň pronajímatelem nemovitos-
ti, můžete si stáhnout tiskopis 
nebo využít online podání.
Paragraf 9 vymezuje příjmy z 
pronájmu jako příjmy plynoucí 
z pronájmu nemovitostí či jejich 
částí nebo bytů a jejich částí. Po-
kud pronajímáte ve svém větším 
domku jednu bytovou jednotku, 
je vaší povinností tyto příjmy při-
znat a zaplatit vypočítanou daň. 
Pokud pronajímáte nemovitost, 
která je společným majetkem 
manželů, zdaňuje příjmy z pro-
nájmu pouze jeden z nich.
Od příjmů si můžete odečíst 
výdaje vynaložené na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů ply-
noucích z pronájmu nemovitos-
ti. Výdaje můžete uplatnit buď 
ve skutečné výši, nebo paušá-
lem, tedy procentem z příjmů z 
pronájmu. Je třeba zvážit, co je 
pro vás výhodnější. Pokud však 

začíná pomalu svítat a večer po 
setmění nás uspává.
Sameček kosa má nádherný 
černý fráček, žlutý zobák a žlu-
té okruží očka. Samička je celá 
hnědá. Kosi žijí skoro po celém 
světě, dokáží se přizpůsobit ži-
votu jak v městských parcích, 
tak v lesích, zahradách, sadech, 
zdálo by se, že je jich hodně. Bo-
hužel jejich počet rychle ubývá, 
nejsou zatím ohrožený druh, ale 
tak hojní jako dříve nejsou. 
Hnízdit kos začíná  zjara a jeho 
hnízdo můžeme najít na vše-
možných místech. Na keřích, 
na parapetu okna, mezi nasklá-
daným dřívím na zahradě, mezi 
trámy. Mně jeden rok zahnízdil 
kos na balkoně v květníku.
Kosi staví miskovité hnízdo ze 
stébel trávy a vystlané je me-
chem a peřím. Samička snáší až 
šest modrozeleně zbarvených 
vajíček, na kterých sedí sama 
dva týdny. Vylíhlá mláďata krmí 
oba rodiče, mláďata vylétají 
zhruba po 12 až 14 dnech a ještě 
jsou dokrmována.
I když kosi zahnízdí i čtyřikrát do 
roka, přežije jich málo. Hnízdeč-
ka vybírají toulavé kočky, pře-
množené straky i ťuhýci. 
Snad nic takového nepotká naší 
strakatou krásku .Její odlišný 
vzhled je způsoben nedostat-
kem melaninu - kožního barviva, 
a proto jsou některá pírka bílá.

Jitka Brejníková

uplatníte v řádném daňovém 
přiznání daňové výdaje procen-
tem z příjmů, nelze v případném 
dodatečném daňovém přiznání 
změnit způsob uplatnění výda-
jů a přejít z paušálních výdajů 
na skutečné výdaje. Naopak to 
možné je.
Pokud máte příjmy z pronájmu 
jako fyzická osoba, tak z těch-
to příjmů neplatíte sociální ani 
zdravotní pojištění. Když v tako-
vém případě nemáte zaměstná-
ní na pracovní smlouvu, nejste 
student, nepobíráte důchod 
nebo rodičovský příspěvek, 
tedy ve zkratce nemáte vyře-
šený svůj vztah se zdravotní 
pojišťovnou, tak pamatujte, že si 
musíte platit zdravotní pojištění. 
To se pro rok 2022 zvyšuje na 2 
187 korun.

Pokračování příště.

Ivan Koblása
RE/MAX Synergy

Pronájem nemovitosti musíte zdanit
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K uvedenému záměru prodeje nemovitého majetku obce je možné 
podat žádost nebo se vyjádřit nejpozději do 22. dubna 2022.
Zájemce doloží řádně vyplněný formulář žádosti o prodej nemo-
vitosti z majetku města Bíliny či případné připomínky k výše uve-
deným nemovitostem lze doručit v písemné formě osobně nebo 
poštou na adresu Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic 

– oddělení správy majetku, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.

Podrobnější informace lze získat v kanceláři č. 305 – odbor nemovi-
tostí a investic – oddělení správy majetku nebo na telefonu 417 810 
887 – 8 a na úřední desce Městského úřadu Bílina. Informace jsou 
také na webových stránkách města www.bilina.cz. 
Při prodeji pozemků bude postupováno v souladu s platnými Pravi-
dly pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny.

Město Bílina zveřejňuje 
záměr převodu nemovitých věcí

1. Záměr prodeje nemovitosti v ulici K. H. Máchy

Předmětem prodeje je část pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Bílina, ze kterého 
vznikne oddělením nový pozemek p. č. 2165/1 (zahrada) o výměře 850 m2   

v k. ú. Bílina dle geometrického plánu č. 3240-10/2022 vyhotoveného Jaku-
bem Charvátem, minimálně za cenu obvyklou 650 Kč/m2, tj. 552 500 korun, 
stanovenou na základě znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojené 
s prodejem pozemku ve výši 7 622 korun. 

2. Záměr prodeje nemovitostí v Nemocniční ulici

Předmětem prodeje je část pozemku p. č. 2164 a část pozemku p. č. 2163 
vše v k. ú. Bílina, ze kterých vznikne oddělením nový pozemek p. č. 2164/1 
(zahrada) o výměře 838 m2 v k. ú. Bílina dle geometrického plánu č. 3240-
10/2022 vyhotoveného Jakubem Charvátem, minimálně za cenu obvyklou 
650 Kč/m2 , tj. 544 700 korun, stanovenou na základě znaleckého posudku, 
navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 7 622 korun.

3. Záměr prodeje nemovitostí v ulici Jenišovská - Mlá-
dežnická

Předmětem prodeje je pozemek p. č. 269/277 a část pozemku p. č. 269/191 
vše v k. ú. Bílina, ze kterých vznikne oddělením nový pozemek p. č. 269/361 
(ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 897 m2 v k. ú. Bílina dle geometric-
kého plánu č. 3234-240/2021 vyhotoveného společností Gea-geo s. r. o., 
minimálně za cenu obvyklou 700 Kč/m2, tj. 627 900 korun, stanovenou na 
základě znaleckého posudku, navýšenou o náklady spojené s prodejem po-
zemků. 
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USNESENÍ

Zastupitelstvo města odsou-
dilo vpád ruských vojsk na 
území Ukrajiny jako barbar-
skou a neomluvitelnou agresi 
vůči svrchovanému státu, jež 
je vedena s neuvěřitelnou bru-
talitou a bezohledností, a v je-
jímž důsledku umírá každý den 
mnoho nevinných lidí. O tomto 
usnesení bude starostka měs-
ta informovat Velvyslanectví 
Ruské federace a Ukrajiny.

Zastupitelstvo města Bíli-
ny jednomyslně rozhodlo o 
poskytnutí finančního daru v 
celkové výši 3 miliony korun, 
které budou rozděleny do 
dvou částek. 1,5 milionu ko-
run bude zasláno partnerské-
mu ukrajinskému městu No-
vovolynsk a 1,5 milionu korun 

na účet ukrajinské ambasády.  
Finanční prostředky, které bu-
dou zaslány ihned po podpisu 
smluv, budou použity na řeše-
ní humanitární krize související 
s migrací z východu na západ 
Ukrajiny a na obranu země. 

Zastupitelstvo města schvá-
lilo kupní smlouvu se spo-
lečností Lesy Sever, s. r. o., na 
zpětné odkoupení areálu bý-
valého pivovaru v Bílině za cel-
kovou kupní cenu 2.400.500 
Kč. Kupní cena se skládá z 
ceny stanovené znaleckým 
posudkem ve výši 2.117.000 Kč, 
projektové dokumentace ve 
výši 191.500 Kč a daně z nabytí 
nemovitosti ve výši 92.000 Kč. 
Zároveň zastupitelstvo měs-
ta schválilo navýšení rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic z 
přebytku hospodaření ve výši 
30.000.000 Kč na financování 
1. etapy rekonstrukce pivovaru.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo záměr prodeje stavebních 
pozemků:
- v ul. B. Němcové za min. cenu 
650 Kč/m2:
· p. č. 2164/1 o výměře 838 m2

· p. č. 2165/1 o výměře 850 m2

- v lokalitě PP I pod okály za 
min. cenu 700 Kč/m2:
· p. č. 269/361 o výměře 897 m2

Zastupitelstvo města schvá-
lilo 18 žádostí na finanční pří-
spěvky z programu podpory 
celoroční činnosti sportovních 
spolků ve městě Bílina, mezi 

které bude přerozdělena část-
ka v celkové výši 7.500.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvá-
lilo smlouvu s Podkrušnohor-
ským gymnáziem Most o po-
skytnutí neinvestiční dotace 
ve výši 400.000 Kč na pořízení 
nových učebních pomůcek – 
robotických stavebnic a další-
ho příslušenství k výuce infor-
matiky na gymnáziu v Bílině  
v roce 2022.

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny z 9. března 2022

VÍCE NA:

www.bilina.cz

ÚřaD ÚZeMNÍho pLÁNoVÁNÍ

Mts bÍLiNa DeN UčiteLů

Město Bílina připravuje poříze-
ní změny územního plánu č. 2, 
proto žádá obyvatele o zaslání 
návrhů.
Územní plán je základním ná-
strojem územního plánování, 
který je závazným podkladem 
pro rozhodování v území (tj. zá-
vazný poklad pro vydání územ-
ního rozhodnutí a stavebního 

11. května - parkoviště Litoměřická při č. p. 861 – 866, Sídliště Za 
Chlumem – parkoviště mezi bl. 10 a 11 parkoviště před KD Fontána
12. května - Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 
včetně horní části a parkoviště u bl. č. 9
13. května - Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 
6 a 7, parkoviště u bl. 8 parkoviště před č. p. 730 – 732
18. května - Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště za 
bl. 1, parkoviště v ul. Litoměřická (nové)
19. května - SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická 
po hasičskou stanici, Panelové sídliště - Antonína Sovy, 
parkoviště při ul. Teplická naproti u č. p. 602 a č. p. 603
20. května - SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou 
č. p. 683 – 688, vnitřní parkoviště za bl. 8, 
Panelové sídliště – M. Švabinského
25. května - Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku 
SHD, Teplická ulice
26. května - Pražské Předměstí – Aléská, Fügnerova parkoviště  
u č. p. 254, 255, 256, parkoviště Mírová u bl.339
27. května - Pražské Předměstí – ulice Aléská (od Alšovy po Nerudo-
vu), ulice Alšova (PP1), Jiráskova, Síbová, Tylova

Ke Dni učitelů, který byl v pondělí 28. března, místostarostka Marce-
la Dvořáková ocenila učitele z bílinských základních škol a předala 
jim jarní kytičku. Poděkovala za práci, která je náročná a také velmi 
důležitá.
S vedením města se poté na obědě sešli vybraní učitelé ze základ-
ních škol, ze školy praktické, z domu dětí a mládeže a ze základní 
umělecké školy.
Všem učitelům za jejich práci, pozornost a trpělivost vedení města 
velmi děkuje. 

(red)

Formulář žádosti o pořízení 
změny územního plánu je na 
webu města - Městský úřad – 
Územní plánování – Formuláře.
Žádosti prosím zasílejte e-mai-
lem na epodatelna@bilina.cz, 
poštou nebo přineste do poda-
telny Městského úřadu Bílina, 
Břežánská 50/4, do 22.4 2022.
Připomínky, podněty a námitky 

povolení). Změna č. 1 ÚP Bílina 
a úplné znění ÚP Bílina nabyla 
účinnosti dne 15.3.2021, je k na-
hlédnutí na webových stránkách 
www.bilina.cz - Městský úřad 
– Územní plánování – Územní 
plán Bílina.
V tištěné podobě je k dispozici 
na odboru územního plánování 
ve 3. patře v kanceláři 304.

občanů a vlastníků nemovitostí 
bude také možné zaslat k při-
pravované Zprávě o uplatňování 
územního plánu, která bude do-
končena koncem června 2022 
a zveřejněna na webu města v 
sekci územního plánování a na 
úřední desce města.

Ing. Eva Schwarzová

Lidé mohou zasílat návrhy ke změně územního plánu

Harmonogram blokového
čištění pro rok 2022

Učitelé převzali ocenění
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INZERCE

poDĚkoVÁNÍ

kLUb DůchoDců bÍLiNa

VZpoMÍNka

opraVa VZpoMÍNkY

bLahopřÁNÍ

Děkuji za příjemné odpoledne, které jsem prožila v neděli  
20. března v Kulturním domě Fontána. Hrála zde skupina Duo 
Hvozdovi pro občany města Bíliny. Byla príma nálada, všichni pří-
tomní se dobře bavili. Těším se na další taneček.   Eliška Růžičková 

V plném počtu se opět sešli senioři v bílinských klubech důchod-
ců na oslavě Mezinárodního dne žen. Všem přítomným ženám 
přišli s pěknou kytičkou k jejich svátku blahopřát představitelé 
města Bíliny. Na oslavě v Aléské, proběhlo také vyhlášení jubilan-
tů klubu a celé odpoledne se hrálo a tančilo s Tomášem a Mirkou.

Kolektiv Pečovatelské služby Bílina
 

Pozor, Újezďáci!

Sraz se letos koná 
v restauraci U Kádi 14. května od 15 hodin. 

Na sraz zve Eva a Lída

Senioři oslavili svátek žen

Dne 13. dubna to bude 6 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček 

František Weigl
S láskou vzpomínají manželka Jana a děti s rodinami, sestry a bratr. 

Dne 13. března uplynulo 15 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka

Stanislava Houta
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 20. dubna 2022 uplynou 4 roky, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička

Libuška Hollomotzová
S láskou stále vzpomínáme. Dcera Líba s rodinou, syn Míra s partnerkou a 
pravnoučátka Eli a Kubík.

Mgr. Markéta Teršípová 

patřila mezi stálice 1. stupně Základní školy Za Chlumem. Svou práci vykonávala s láskou, elánem 
a originální tvořivostí. Byla ta, která učí srdcem. Ke svým žákům přistupovala laskavě, tolerantně, 
srdečně. Motivovala je k zájmu o výuku a vzdělání, byla vnímavá k náladám ve třídě, snažila se 
dětem poskytnout pocit důvěry a bezpečí.
Vynikala svou kreativností, hudebním nadáním a úžasným hlasem. Její hodiny hudební výchovy 
byly malými koncerty, které děti milovaly.
Každý rok moderovala školní kolo recitační soutěže, při kterém dokázala být mistrem vtipného 
mluveného slova a improvizace.
Mezi kolegy byla oblíbená pro svou radost ze života, velkorysost, temperament a bohémství. Vždy 
uměla vtipně a pohotově zareagovat na každou situaci. Zůstávala svá, neměla ráda lichotky a ne-
vyžádané rady.

V našich vzpomínkách, myšlenkách zůstává důvtipnou kamarádkou a kolegyní se smyslem pro 
humor a ironii. Znali jsme ji i jako pozornou a obětavou matku, dceru, sestru.
Její náhlý odchod nás všechny velmi bolestivě zasáhl a nikdy na ni nezapomeneme. Smutek, který 
nyní všichni cítíme, nejde vyjádřit žádnými slovy.
Markétko, sbohem!                                                                                                                       

Zaměstnanci školy

Dne 24. dubna si připomeneme již 14 výročí úmrtí naší maminky a babičky

Bohumily Houtové
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 5. dubna 2022 uplynou 2 roky od úmrtí mého manžela

Jozefa Hulína
Vzpomíná manželka Helena, syn Josef, dcera Jitka, vnoučata, bratři a sestry. 
Nikdy nezapomene.

Dne 23. února oslavila 80. narozeniny paní 

Magdalena Hyrmanová
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let jí byly popřát starostka a místostarostka 
města. 

Dne 15. dubna oslaví 75. narozeniny paní 

Milena Nechvátalová
Hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje manžel a dcery s rodinami.
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sk kraso bÍLiNa

Fk bÍLiNa

vylepšila a skončila 9. V Bílině 
roste další naděje. V dubnu pro-
běhla na závěr sezony exhibice 
domácích krasobruslařů, kde se 
představili všichni jednotlivě a 
na závěr pak společným vystou-
pením. Po skončení této exhibi-
ce následovalo pro návštěvníky 
této exhibice hodinové veřejné 
bruslení. Během něj byli k dis-
pozici všichni trenéři domácího 
krasobruslení k různým dota-
zům či možnosti něco nového 
se na ledě naučit. Další podobná 
akce se plánuje na závěr roku  
2022.                               M. Koberová

la. Škuthan ztratil trestuhodně 
míč a Chiriac v bráně byl krát-
ký – 1:1. V koncovce první půle 
nejprve Šoufek krásně z trest-
ného kopu přes zeď do tyče, pak 
Tůma po pěkné kličce brankáři 
v plném běhu nad i mimo a po-
ločas končil pěkně zakončeným 
brejkem domácích – 2:1. V dru-
hém poločase Bílina začala opět 
náporem, který vyústil v penaltu 
po faulu na Tůmu. Ten ji bez-
pečně proměnil -2:2. O 5 minut 

srovnala. Z bílinského tlaku vze-
šel v 92. minutě faul ve vápně a 
příležitost vyhrát z penalty. Míč 
si postavil střelec Tůma a zajis-
til pro Bílinu tři body. Smeknout 
je třeba před výkonem a odva-
hou rozhodčího. Z Bíliny se líbili 
Šoufek, Pavlíček a hlavně mladý 
Schüssmann, který neúnavně 
bojuje v defenzivě i dopředu a 
má ohromný potenciál k další-
mu zlepšování. Svůj úkol splnil 
Tůma.                        Bohumír Mráz

Malá Rozárka Adamcová, žáky-
ně 1. třídy Základní školy Aléská 
a členka SK KRASO Bílina, se 
propojovala do celostátního fi-
nále projektu Bruslička, které 
se konalo v březnu ve Dvoře 
Králové. V pátek večer proběh-
lo slavnostní zahájení a losování 
v městském zařízení a v sobo-
tu celý den probíhaly finálové 
soutěže různých věkových ka-
tegorií. Rozárka se do této sou-
těže probojovala 14. místem v 
celostátním žebříčku a svou 
bezchybnou jízdou, nejlepší v 
sezóně, si své umístění hodně 

Bez Barana a Katreniče a s Ko-
vačkou jen na lavičce začala 
Bílina v Liběšicích velkolepě. Už 
ve 30. sekundě postupoval na 
branku zcela sám Bečvařík, brzy 
po něm Tůma a „děraví“ domácí 
nevěděli, kam skočit. V 10. mi-
nutě se protáhl bojovník Podaný 
a dal ideálně pod sebe Iljazovi. 
Ten neměl problém doklepnout 
do brány – 0:1. Zdálo se, že body 
pro Bílinu visí hodně nízko. O pět 
minut později se iluze rozplynu-

později přišla nejhezčí akce hos-
tů. Pavlíček asi po čtvrté krásně 
uvolnil na křídle Schüsmanna, 
ten skvěle potáhl až na lajnu a 
zpátky dal přesně na malé váp-
no volnému Tůmovi 3:2. V euforii 
z vedení propadla za tři minuty 
obrana a domácí opět srovnali. 
Pak přišel v 81. minutě šok – po 
chybě celé obrany i brankáře šli 
do vedení domácí. Naštěstí o 
dvě minuty později Tirb napá-
lil odražený míč přesně a Bílina 

Krasobruslení se loučí se 
sezonou úspěšně

Bílinští fotbalisté získali cenné body po bláznivém zápase

SPORT

SPORTOVNÍ KUŽELKÁŘSKÝ KLUB BÍLINA 
VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

 

 

KDY?   V SOBOTU 7. 5. 2022 

V KOLIK?  10:00 - 17:00 hod. 

KDE?  NA KUŽELNĚ SKK BÍLINA, KYSELSKÁ 409 
(mezi tenisovými kurty a atletickým 
stadionem) 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
• POZNÁTE NOVÉ KAMARÁDY A JINOU ZÁBAVU NEŽ NA KTEROU JSTE 

ZVYKLÍ!!! 
• PŘIPRAVEN JE PRO VÁS PROGRAM, VE KTERÉM SE DOZVÍTE, CO JSOU 

KUŽELKY A JAK SE HRAJÍ 
• BUDETE SI MOCI VYZKOUŠET ZAHRÁT TURNAJ S MOŽNOSTÍ VÝHER  

DROBNÝCH CEN 
• POKUD VÁS TO ZAUJALO, JSTE ZVÁNI 
• VEZMĚTE SI S SEBOU SÁLOVOU OBUV (není podmínkou, hru možno 

vyzkoušet i bez bot) 

TĚŠÍME SE NA VÁS - ČLENOVÉ SKK BÍLINA 

SK Liběšice – FK Bílina 4:5 (2:1)

Branky: 
Vlasák 2, Mikina,Skokan – Tůma 3(2 z PK) , Iliazi, Tirb

Sestava Bíliny: 
Chiriac
Brůna, Zavadil, Šoufek, Bečvařík
Schüssmann, Skuthan, Pavlíček, Podaný
Ilijazi, Tůma

Střídali: Tirb, Klíma, Köhler, Stehlík

Rozpis dalších utkání:

16. dubna, 17 hodin: FK Bílina - FK Dobroměřice
23. dubna, 17 hodin: FK Klášterec nad Ohří - FK Bílina
30. dubna, 17 hodin: 1. FC Spořice - FK Bílina
7. května, 17 hodin: FK Bílina - TJ Mojžíř
14. května, 17 hodin:  SK Roudnice nad Labem - FK Bílina
21. května, 17 hodin: FK Bílina - SK Plaston Šluknov
28. května, 17 hodin: TJ Střekov - FK Bílina
4. června, 17 hodin: FK Bílina - SK Ervěnice - Jirkov
11. června, 17 hodin:  FK Český Lev Neštěmice - FK Bílina
18. června, 17 hodin: FK Bílina - TJ ČSAD Libouchec

Více na www.fkbilina.cz



sk bÍLiNa

hc Draci bÍLiNa

driblovací. Prvňák Lukášek zase 
miluje soutěžní sprinty, protože 
často vyhrává. Žádný trénink 
není stejný, aktivity se často 
obměňují a tak si každé dítko 
přijde na své. „Dát obě děti do 
volejbalové školičky bylo jedno 
z mých nejlepších rozhodnutí. 
Kromě fyzické kondice získaly 
děti pocit sounáležitosti s volej-
balovou komunitou a budují si 
cenné  přátelské vazby se svými 
vrstevníky do dalších let,“ řekla 
Marcela Lagnerová, maminka 
Ondry a Lucinky. 
„Volejbalové tréninky jsou velmi 
všestranné. Trenéři dbají na roz-
voj nejen pohybových aktivit, ale 
například i jemné motoriky. Luky 
se tedy díky volejbalu naučil vá-
zat tkaničky u bot. U prvňáčka 
už to bylo docela potřeba. Hlav-
ní dík patří neúprosné trenérce 
Páje,“ sdělila Jana Pulchartová.
Pětice trenérů se pravidelně 
střídá podle svých časových 
možností. Všichni to totiž mají 
jen jako koníčka a věří, že usilov-

nout na trénink. Balónů máme 
dost, takže stačí jen sportovní 
oblečení, boty a láhev s pitím.  
A samozřejmě dobrou náladu.

Pavla Aubrechtová

Volejbalová školička funguje 
pod SK Bílina již druhým rokem. 
Tréninky probíhají pravidelně 
každé úterý a čtvrtek od 16.30. 
Děti se učí především základy 
práce s volejbalovým balónem 
úměrně k věku, ale herní for-
mou si zlepšují i fyzickou kon-
dici. Jelikož je volejbal týmový 
sport, tak i těm nejmenším vště-
pují trenéři zásady kolektivního 
sportu a smysl pro fair play. 
Děti, které navštěvují trénin-
ky pravidelně, se shodují, že 
nejméně je baví rozcvičky a nej-
více speciální tréninky. Takové 
si připravují trenéři ke zvláštním 
příležitostem jako je Valentýn, 
Den dětí, ale i Halloween, Miku-
láš nebo Vánoce.
“Nejraději mám přehazovanou!” 
křičí při minianketce jednohlas-
ně Emma, Sofinka, Zuzanka, 
Péťa, Honzík, Majda, Ema, ale 
i Mája s Aničkou. Lucinka pro-
zradila, že nejraději má dráhu, 
kdy se skáče a běhá. Devítile-
tý Ondra má rád výzvy, třeba 

nou prací s dětmi se jim poda-
ří do Bíliny volejbal opět vrátit. 
Areál Tyršovy zahrady otevírá 
svou pomyslnou náruč pro děti 
od 6 do 14 let, takže neváhejte 
a přijďte se svým dítětem mrk-

Po roční přestávce vynucené 
epidemií se opět mohl usku-
tečnit tradiční turnaj, jenž nese 
jméno po legendárním útoční-
kovi týmu Detroit Red Wings a 
Švédské reprezentace, Nicklasi 
Lidströmovi - Nicklas Lidstöm 
cup. Turnaji zastřešil nejen 
svým jménem, ale osobní účas-
tí. Bílinská mládež odcestovala  
2. března na turnaj do švédské-
ho města Avesta, kde změřila 
síly s dalšími deseti účastníky.
Letošní ročník byl i tak trochu 
jiný, než ročníky předchozí. Z 
České republiky přijely poprvé 
hned dva týmy. Kromě našeho 
mužstva, přijal pozvánku i ho-
kejový klub z Loun.
Samotný turnaj se nesl v báječ-
né atmosféře a i přes to, že děti 
nemohly využít tradiční model 
ubytování v rodinách, navázaly 
mnoho přátelství, která možná 
vydrží na celý život.
Naši borci vstoupili do samot-
ného turnaje rozpačitě, přesto 
velkým odhodláním ubojovali 
v posledních vteřinách cennou 
remízu 6:6.
Kluci od počátku vytvořili mezi 
sebou výbornou partu, což se 
projevilo zejména v následu-
jících hokejových kláních, kde 
Draci již výrazně dominovali a 
základní skupinu zakončili s cel-
kovým skóre 41:8.

Bohužel, semifinále neprobíha-
lo podle našich představ a po 
překvapivě hladkém průběhu 
předchozích zápasů se našim 
hokejistům nedařilo vstřelit z 
mnoha šancí více gólů, než vsítil 
soupeř, který byl po výsledku 
5:7 z našeho pohledu šťastnější.
V závěrečném souboji o tře-
tí místo nebylo od úvodního 
hvizdu pochyb, kdo je lepší na 
hřišti a bílinští Draci přesvědčivě 
zvítězili nad týmem Leksandsu 
IF vysoko 8:0.
SK Skogsbo, jakožto domácí 
tým, neúnavně během zápasů 
našich borců fandil a vytvářel 
tím i pro naše Draky ohromnou 
kulisu, kterou mnoho chlapců 
nikdy v našich podmínkách ne-
zažili. To vše bylo důsledkem 
přátelského přijetí od místní ko-
munity a propojení dětí napříč 
kluby.
Když připojíme k těmto krásným 
zážitkům i dobrou reprezentaci 
Města Bíliny na sportovním poli, 
jednalo se bezesporu o úspěš-
nou cestu. Na závěr bych rád 
poděkoval skupině SD Group, 
Bílinské kyselce a Městu Bílina 
za dárečky určené k reprezen-
taci našeho oddílu.

František Weigl 

Volejbalový oddíl pořádá nábor dětí

Draci vybojovali třetí místo na turnaji ve Švédsku
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kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

od 27. dubna 
MANDALU PRO ANDREU 
Vzpomínková výstava na paní učitelku An-
dreu Pavlíčkovou.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

neděle 24. dubna, 15 hodin
O HLOUPÉ KAČENCE 
Nedělní pohádka pro děti o hloupé Kačence 
a čertech.

POHÁDKOVÝ LES

středa 13. dubna, 8 hodin
VELIKONOČNÍ CESTA aneb PUTOVÁNÍ 
ZA ZAJÍČKEM
Velikonoční putování pohádkovým lesem v 
Bílině. Jako obvykle pro děti budou připra-
veny soutěže a zábava zakončena malou 
odměnou.

DIGITÁLNÍ KINO

čtvrtek 14. dubna, 18 hodin
sobota 16. dubna, 17 hodin
pátek 22. dubna, 20 hodin
VYŠEHRAD: FYLM
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub 
Štáfek) viděli naposledy, uběhl více než rok. 
Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub 
Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se 
mu konečně dařit. 

pátek 15. dubna, 17 hodin
STÍNOHRA
Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka (Mi-
lan Ondrík). Čtyřicetiletý záchranář z malého 
města právě opustil manželku Evu (Domini-

ka Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva 
stane tragickou obětí zločinu. 

pátek 15. dubna, 20 hodin
pátek 22. dubna, 17 hodin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný tem-
ný kouzelník Gellert Grindelwald je na ces-
tě převzít moc nad kouzelnickým světem.  
Protože není schopen ho zastavit sám, pově-
ří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl 
neohrožený tým na nebezpečné misi. 

sobota 16. dubna, 20 hodin
sobota 23. dubna, 20 hodin
SEVEŘAN
Amleth (Alexander Skarsgård) kdysi býval 
synem mocného vikinského krále (Ethan 
Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman), 
než ho zrada a zákeřná vražda připravila 
nejen o otce, ale i o střechu nad hlavou.

neděle 17. dubna, 15 hodin
ZLOUNI
Dělat dobré skutky může být děsná  
dřina. Zvlášť když vás má celý svět  
za padouchy. Animovaná komedie Zlouni  
z legendárního studia DreamWorks Animati-
on dokazuje, že i v na první pohled nebez-
pečném tvorovi se může skrývat dobré srd-
ce.

čtvrtek 21. dubna, 18 hodin
sobota 23. dubna, 17 hodin
pátek 29. dubna, 20 hodin
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Tento film je opět humorným pohledem na 
střet mužského a ženského světa a hledání 
jejich vzájemného porozumění, které může 
jednoho i druhého dovádět k šílenství.

čtvrtek 28. dubna, 18 hodin
sobota 30. dubna, 20 hodin
PROMLČENO
Filmový thriller, ve kterém Karel Roden v 
hlavní roli odkrývá dávný a téměř zapome-
nutý zločin. 

pátek 29. dubna, 17 hodin
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
První filmová verze slavného seriálu u diváků 
zabodovala, proto se se šlechtickým rodem 
Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za 
dalším výpravným dobrodružstvím, pro kte-
ré by televizní obrazovka byla příliš malá.

sobota 30. dubna, 17 hodin
MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpod-
manivějších hrdinů filmového světa značky 
Marvel, jehož představitelem je Jared Leto, 
který se ve snímku mění v charismatického 
antihrdinu Michaela Morbiuse.

GALERIE POD VĚŽÍ

do 7. května
LECHŮV DOTEK
výstava obrazů Jiřího Šimka

ŽENY NEJEN V SEDU

sobota 16. dubna, 9 hodin
TAŠTIČKA
kurz šití
tvořírna v ulici Čapkova 859

sobota 23. dubna, 9 hodin
POLŠTÁŘ HVĚZDA
kurz šití
tvořírna v ulici Čapkova 859


