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Odpad půjde v Bílině 
pod zem, bude méně 
nepořádku i zápachustr. 11 str. 12-13

Foto: Pavel Hospodář



JIMMY

Jimmyho k nám odložil majitel, proto-
že kousnul dítě v rodině. Podle vyprávění  
to byla chyba spíš dítěte než psa. Měli ho od 
štěněte. Teď je mu 9 let, má 11 kg a zatím 
vypadá na hodného pejska, který vůbec ne-
chápe, proč se ocitl v útulku.

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

Letošní koncerty na Kyselce 
byly skvělé
Metal, tvrdý rock, ale i trocha 
punku rezonovala bílinským 
amfiteátrem při Koncertu pro 
kamerunské kozy, naopak 
klasický popík si užili návštěvníci 
koncertu Tomáše Kluse.

Pohádkový les vzkvétá. Jaká je 
vize do budoucna?
Dovolím si na úvod shrnout 
historii Pohádkového lesa, místa 
kam snad ve svém životě zavítala 
většina Bíliňanů.

Odpad půjde v Bílině pod zem, 
bude méně nepořádku 
i zápachu
V Bílině postupně začínají 
fungovat podzemní kontejnery. 
Lidem nejprve začnou sloužit 
v Sídlišti U Nového Nádraží, 
v Čapkově ulici a v Sídlišti 
Za Chlumem.

Ve sportovních soutěžích si žáci 
vedli velmi dobře
Základní škola Za Chlumem se 
cítí být hrdou pokračovatelkou 
sportovky.

Letem světem předvedli 
tanečníci své umění
Koncem června se v městském 
divadle konal závěrečný koncert 
žáků Základní umělecké školy 
v Bílině s názvem Letem světem.

Cyklisté mají za sebou několik 
závodů
Cyklistická sezóna je v plném 
proudu a závodníci SK FAVORIT 
Bílina mají v letošním seriálu 
závodů na pilno.
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Milí čtenáři,

prázdniny jsou v pl-
ném proudu, jedna 
akce střídá druhou 
a o zábavu v Bílině 
je postaráno. Na ná-
městí se o pitný režim 
kolemjdoucích stará 
pojízdná kavárna, ne-
děle na Kafáči patří 
hudebním festivalům  

a letní amfiteátr střídá promítání filmů s vel-
kými koncerty. Ani v srpnu nebude nuda, při-
nášíme mnoho tipů, čím se můžete zabavit. 
Tématická dvoustrana se v tomto čísle věnu-
je novému způsobu ukládání odpadu. Místo 
do volně stojících popelnic budou nyní lidé 
na několika místech vhazovat odpad do pod-
zemních kontejnerů. Tento postup přináší 
řadu výhod, odpad nemohou přehrabovat 
vandalové a vyhazovat ho ven, zmírní se zá-
pach a celé prostranství vypadá více uprave-
ně. Nevýhodou může být menší vhazovací 
prostor, a tak lidé budou muset větší kusy 
plastů nebo papíru rozlámat nebo zmuchlat, 
na to se ale dá zvyknout. 
Ještě zbývá upozornit na nábor asistentů 
prevence kriminality k Městské policii Bílina  
a už vám popřeji příjemné čtení a samozřej-
mě také pěkně prožitý zbytek prázdnin.

Přeji příjemné čtení,
Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka
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V září začnou práce na revitalizaci 
parku
Město Bílina podalo na podzim 
2020 žádost o dotaci do 
Operačního programu Životní 
prostředí na projekt Revitalizace 
lázeňského parku Kyselka.

Bílina nabízí k pronájmu dvě 
zahrádky
K individuální rekreaci a drobné 
pěstební činnosti jsou určené dva 
pozemky, které nyní město Bílina 
nabízí k pronájmu.

Průjezd ulicí Kyselská zakazuje 
nové dopravní značení
V návaznosti na stížnosti ze 
strany obyvatel města Bílina byl 
dopravním značením zakázán 
průjezd ulicí Kyselská.

Vandal a tři zloději už v Bílině 
škodit nebudou
Z Bíliny v posledních dnech 
zmizelo díky dobré práci policistů a 
strážníků zase pár lapků a vandalů.

Začíná druhé kolo Milostivého léta
Milostivé léto II začne 1. září a 
skončí 30. listopadu 2022. Umožní 
lidem zbavit se vymáhaných dluhů, 
které jsou v exekuci u veřejných 
institucí a státních či polostátních 
firem.

Ledvická rozhledna láká  
k návštěvě i v létě
Program nabitý zážitky a spousta 
dárků pro děti, to jsou prázdninová 
lákadla infocenter a elektráren 
Skupiny ČEZ.

Chcete poznat Bořeňskou 
zahradu? Jděte na prohlídku
Léto je nádherné roční období 
pro odpočinek, ať už na dovolené 
v zahraničí nebo objevováním 
místních památek. 
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oDbor DotacÍ a projektů

oDbor DotacÍ a projektů

Servus a Zahradnické úpravy 
s.r.o. z Brna.  Celkové náklady na 
revitalizaci zeleně, úpravu cesty 
a parkový mobiliář jsou ve výši 
7 416 345 korun včetně DPH, z 
toho 3 392 828 korun bude po-
kryto dotací z Operačního pro-
gramu Životní prostředí.
Předmětem projektu je zejména 
obnova a revitalizace zeleně, v 
rámci této aktivity bude odstra-
něno celkem 290 kusů stromů 
a 3426 metrů čtverečních keřo-

se podařilo v poměrně krátkém 
čase i vysoutěžit. Pečovatelská 
služba Bílina tak dostane pro 
zkvalitnění poskytování sociál-
ních služeb dva elektromobily 
zn. Hyundai Kona Electric. Vítěz-
ným dodavatelem je společnost 
Hyundai AUTO IN s.r.o. Lhůta pro 

něného kameniva. Pro posílení 
biodiverzity a entomologických 
biotopů budou provedeny tři 
typy opatření (1 broukoviště,  
2 hromady dřeva, 3 klády ulože-
né v místě kácení) a na stromy 
bude umístěno 15 budek pro 
drobné ptáky.
Práce na projektu by měly za-
čít v září 2022 a pokračovat 
budou i po většinu roku 2023.  
Po celou dobu prací na Kyselce 
se bude dodavatel snažit zajistit 
maximální možnou přístupnost 
parku s ohledem na bezpečnost 
návštěvníků.

Ing. Renata Straková

cent pokryje dotace z Integro-
vaného regionálního operační-
ho programu.
Projekt s názvem Pořízení dvou 
elektromobilů pro Pečovatel-
skou službu Bílina je spolufinan-
cován Evropskou unií v rámci 
reakce Unie na pandemii Covid 
– 19.

Ing. Renata Straková

Město Bílina podalo na podzim 
2020 žádost o dotaci do Ope-
račního programu Životní pro-
středí na projekt Revitalizace 
lázeňského parku Kyselka, re-
gistrační číslo projektu je CZ.0
5.4.27/0.0/0.0/20_141/001378
5. Hodnocení žádosti trvalo po-
měrně dlouho, ale nakonec byla 
žádost podpořena a během 
zimy 2022 mohl být vysoutě-
žen dodavatel, kterým se stalo 
sdružení společností Ing. Jan 

V srpnu 2021 podalo město Bí-
lina žádost o dotaci na projekt 
s názvem Pořízení dvou elek-
tromobilů pro Pečovatelskou 
službu Bílina, registrační číslo 
projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/2
1_124/0016755. 
Žádost byla úspěšná a zakázku 

vých porostů, 270 kusů stromů 
bude ošetřeno vhodnou techni-
kou. Vysazeno bude celkem 166 
kusů stromů (108 listnatých a 58 
jehličnatých), 526 kusů okras-
ných keřů, 3450 kusů půdo-
kryvných rostlin, bude založeno 
celkem 4519 metrů čtverečních 
travních porostů. Ke všem nově 
vysazeným stromům budou in-
stalovány mobilní zavlažovací 
vaky. 
Další aktivitou je instalace mobi-
liáře – do parku bude umístěno 
34 kusů laviček, 17 kusů odpad-
kových košů a jedna infotabule. 
Dále bude rekonstruována cesta 
technologií mechanicky zpev-

dodání aut je bohužel dost dlou-
há (celých 360 dní od podpisu 
kupní smlouvy), avšak v dnešní 
situaci žádný výrobce nemů-
že garantovat dřívější dodání. V 
tomto mezidobí budou pro oba 
elektromobily také připravena 
v areálu pečovatelských domů 
dvě parkovací místa s neveřej-
nou dobíjecí stanicí.
Celkové náklady na pořízení 
obou elektromobilů jsou 1 475 
936 Kč vč. DPH, z toho 90 pro-

V září začnou práce na revitalizaci parku

Město pořídí pro pečovatelky dva elektromobily

oDDĚLeNÍ žiVotNÍho prostřeDÍ

ra, zvolil nestandardní řešení a 
některý svůj nábytek, oblečení 
a jiné vybavení domácnosti jed-
noduše vyhodil z okna 2. patra 
panelového domu na veřejné 
prostranství. Jeho chování ne-
bylo lhostejné kolemjdoucím, 
kteří na místo přivolali hlídku 
městské police a zároveň pra-
covníky městských technických 
služeb. Ti tuto ohlášenou sklád-
ku odklidili. Hlídka na místě viní-
ka ztotožnila a zároveň ho pou-
čila o důsledku jeho chování.
Podle zákona o odpadech je 
každý povinen odpad nebo 
movitou věc, které předává do 
obecního systému, odkládat na 
místa určená obcí v souladu s 
povinnostmi stanovenými pro 
daný druh, kategorii nebo ma-
teriál odpadu nebo movitých 
věcí tímto zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou obce. Po-
kud je tato povinnost porušena, 
hrozí viníkovi pokuta až do výše 

zaměřuje městská policie, které 
při odhalování těchto přestupků 
výrazně pomáhá městský ka-
merový dohledový systém. Od 
začátku letošního roku již zaevi-
dovali šest takových přestupků. 
Hlídky se vždy snaží řešit tyto 
případy mírnější pokutou na 
místě a zároveň zajistit, aby viník 
odklidil černou skládku do sběr-
ného dvora. Ve většině případů 
se však setkávají s neochotou 
hříšníků cokoliv na místě řešit, 
a tak jejich nezákonné chová-
ní končí ve správním řízení, kde 
je pokuta za ohrožení životního 
prostředí a znečištění veřejné-
ho prostranství mnohem vyšší 
včetně zaplacení nákladů za 
odklízení černých skládek, které 
nakonec stejně musí uhradit.

Pavla KlímováMísto, aby mladík ve Fügnerově 
ulici v Bílině odnesl své nepo-
třebné věci do sběrného dvo-

50 tisíc korun. S mladíkem bylo 
zahájeno správní řízení, na jehož 
konci byla za jeho nevhodné 
chování udělena pokuta v řá-
dech několika tisíc korun, kterou 
uhradil. Snad si pro příště roz-
myslí, jak bude nakládat s od-
padem ze svého bytu. Otázkou 
ovšem zůstává, jak by celé jeho 
nevhodné chování dopadlo, 
kdyby si na místě, kam odpad 
z okna dopadal, například hrá-
ly děti nebo tudy zrovna někdo 
procházel.
Vyhazování nábytku a dalších 
nepotřebných věcí z oken či 
odkládání objemného odpadu 
u kontejnerů na směsný i třídě-
ný odpad je problém, se kterým 
se město Bílina potýká dlouho-
době. A to i přesto, že mají ob-
čané města k dispozici sběrný 
dvůr, který je otevřený šest dní v 
týdnu. Na odložení nadrozměr-
ného odpadu ke kontejnerům 
veřejného stání se již delší dobu 

Za vyhození odpadu z okna zaplatil vysokou pokutu
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Z Bíliny v posledních dnech zmi-
zelo díky dobré práci policistů a 
strážníků zase pár lapků a van-
dalů. Muži zákona tam řešili hned 
několik trestných činů, které se 
podařilo objasnit a pachatele do-
padnout. 
Spor s jiným mužem vyřešil ne-
šťastně osmatřicetiletý muž z Bí-
liny. Skutku předcházela slovní 
hádka v předešlých dnech. Slov-
ní vypořádání však muži přišlo 
nedostatečné a rozhodl se, že 
navštíví druhého účastníka spo-
ru v jeho zaměstnání v bílinském 
supermarketu. V brzkých ranních 
hodinách však byl obchod ještě 
zavřený, což útočníka rozlítilo tak, 
že popadl opodál ležící cihly a za-
čal je házet do zamčených vstup-
ních otáčecích dveří. Tím poškodil 
několik skleněných výplní a také 
lak nárazníku nedaleko zaparko-
vaného vozu, kam odlétly střepy. 
Odborným vyčíslením škody bylo 
zjištěno, že vchodové dveře jsou 
ze speciálního skla a osm poško-

Bílinští policisté hledají cyklistku, 
která se srazila s řidičem vozu. 
Nehoda se stala 21. června 2022 
v 15.50 hodin v ulici Teplická, na 
úrovni vjezdu do sběrny Koželuh. 

Zde mělo dojít ke střetu otevře-
ných předních dveří u pravého 
okraje zaparkovaného vozidla 
Ford Kuga a kola projíždějící cyk-
listky. Ta měla najet na vozovku 

z chodníku. Následně najela do 
vystupujícího řidiče, který v daný 
moment otevřel dveře. Ke zranění 
nedošlo. Oba z místa střetu odjeli. 
Řidič si poté všiml poškození dveří 

a věc oznámil na policii. Policisté 
žádají cyklistku, která se v popisu 
pozná, zda by se ozvala doprav-
nímu inspektorátu na telefon 974 
439 260.                                                    (red) 

zených výplní má hodnotu 730 ti-
síc korun. Na vozidle vznikla škoda 
za tři tisíce korun. Policisté útoč-
níkovi ve zkráceném přípravném 
řízení sdělili podezření z přečinu 
poškození cizí věci, za který mu v 
případě odsouzení hrozí pobyt za 
mřížemi až na jeden rok.
Dvě krádeže věcí z balkonových 
kójí se podařilo objasnit bílinským 
policistům. Na začátku června 
tehdy neznámý zloděj v mezipat-
ře přízemí a prvního patra vlezl na 
balkon panelového domu v Sídlišti 
Za Chlumem a odnesl si dva páry 
sportovních bot v hodnotě 2300 
korun. O pár dní později zase zmi-
zela z balkonu vedlejšího domu 
cestovní taška s obuví a kufr s ob-
lečením, vše v hodnotě 8 tisíc ko-
run. Z obou krádeží se nyní policis-
tům zpovídá pětačtyřicetiletý muž 
ze Světce. Tomu policisté sdělili 
ve zkráceném přípravném řízení 
podezření z krádeže, ze kterou v 
případě odsouzení může strávit ve 
vězení až 2 roky.

Zloděj se vloupal i do restaurace v 
Bílině. Z venkovního baru nejdříve 
odcizil dvě bezpečnostní kamery 
a světelný projektor. Poté restau-
raci obešel, vyskočil na zídku a 
přelezl přes přístřešek vedlejšího 
domu k oknu restaurace. Okno 
vytlačil a z prostoru kuchyně si 
odnesl notebook. Na místě však 
zanechal několik stop, které neu-
nikly pozornosti kriminalistického 
technika. Po jejich vyhodnocení se 
podařilo ztotožnit zloděje. Je jím 
již několikrát trestaný čtyřiatřice-
tiletý muž z Duchcova. Za krádež 
věcí v hodnotě téměř 7 tisíc korun 
mu bylo sděleno další podezření z 
přečinu krádež. Vzhledem k jeho 
trestní minulosti může strávit ve 
vězení v případě odsouzení až 3 
roky.
Z přečinu krádeže ve stadiu po-
kusu sdělili bílinští policisté po-
dezření dvacetiletému místnímu 
muži. Ten chtěl strhnout kabelku 
z ramene jednapadesátileté ženě, 
která vyšla z prodejny obleče-

ní. Statečná žena si však kabelku 
uchránila a po neúspěšném pře-
tahování mladík utekl. Žena si však 
příhodu nenechala pro sebe a věc 
oznámila na policii. Následným 
šetřením se podařila zjistit totož-
nost zloděje, který i přes svůj nízký 
věk má s krádežemi bohatou zku-
šenost.
Bílinští policisté také sdělili pode-
zření z přečinu krádeže třiadvace-
tileté ženě z Mělníka. Ta navštívila 
celkem čtyřikrát dva supermar-
kety v Bílině, kde netroškařila. Při 
první návštěvě vzala z regálu 60 
balení baterií, schovala je do ka-
belky a utekla z prodejny. Při dal-
ších návštěvách odcizila 16 balení 
kávy a drogistické zboží. Poslední 
pátou krádež uskutečnila v bílin-
ské restauraci, kde jí padl do oka 
mobilní telefon položený na baru. 
Svým jednáním způsobila celkem 
škodu za 14 tisíc korun. V případě 
odsouzení jí hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody. 

(red)

Vandal a tři zloději už v Bílině škodit nebudou

Policie hledá cyklistku, která se srazila s řidičem auta
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MĚsto bÍLiNa

MĚsto bÍLiNa

oDbor DotacÍ a projektů

V návaznosti na skandály, které v poslední 
době provázejí politické hnutí Starostové a ne-
závislí, se obrátilo více než 20 starostů z růz-
ných měst a obcí České republiky na předsedu 
tohoto hnutí Víta Rakušana. Požadují, aby co 
nejdříve došlo ke změně zavádějícího názvu 
tohoto politického uskupení. Podle jejich názo-
ru tento název jen využívá dobré pověsti sta-
rostů a přitom žádným způsobem nehájí jejich 
zájmy. Starostové a starostky se navíc domní-
vají, že skandály tohoto hnutí poškozují jejich 
dobré jméno.
V otevřeném dopise, ke kterému se jen za první 
den připojilo přes 20 starostů napříč politický-

K individuální rekreaci a drobné pěsteb-
ní činnosti jsou určené dva pozemky, které 
nyní město Bílina nabízí k pronájmu. Jedna 
zahrádka se nachází v ulici Elišky Krásno-
horské, druhá ve Studentské. Zájemci mo-
hou podat žádost do konce srpna.
Pronájem činí minimálně pět korun za metr 
čtvereční a rok. Pozemek v ulici Elišky Krás-

mi stranami, se píše: „Obracíme se na vás s tou-
to žádostí především proto, že řada z nás dlou-
hodobě a stále častěji nesouhlasí s politickými 
kroky a rozhodnutími, které vaše hnutí činí, stej-
ně tak s kauzami, které vaše hnutí v posledním 
roce provází (podezření z korupce, nejasné fi-
nanční toky, úzké kontakty s mafiány a dalšími 
osobami podezřelými z trestné činnosti, aj.).“
Jedněmi z prvních podepsaných pod otevře-
ným dopisem jsou Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová (starostka Bíliny), Zdeněk Pištora (starosta 
Postoloprt) nebo Jitka Pokorná (starostka Nová 
Role), která byla dokonce u zrodu hnutí Staros-
tové a nezávislí v Karlovarském kraji a byla zde 

nohorské má výměru 225 metrů čtvereč-
ních, výše ročního nájmu bude tedy mini-
málně 1125 korun, zahrádka ve Studentské 
má 185 metrů čtverečních, nájemce tedy 
zaplatí minimálně 925 korun. V případě, že 
se sejde více zájemců, bude výběr probíhat 
obálkovou metodou a uspěje nejvyšší na-
bídka.

i jeho krajskou předsedkyní. Všichni výše uve-
dení i ostatní starostové a starostky, kteří výzvu 
podpořili, se shodují, že lidi si dnes spojují kau-
zy politického hnutí Starostové a nezávislí s je-
jich prací. A právě to je vedlo k tomu, aby tuto 
žádost o přejmenování připravili či podpořili. 
„Je evidentní, že hnutí Víta Rakušana využívá 
dobré jméno, které starostové mají a jejich kau-
zy nepřímo ovlivňují i nás. Navíc není ani prav-
da, že by ve STAN bylo proporčně více starostů, 
než v jiných politických hnutích nebo stranách.“ 
uvedla Zuzana Schwarz Bařtipánová a k inicia-
tivě dodala: „Budu samozřejmě ráda, pokud se 
k nám přidají i další starostové.”                         (red)

Žádost je možné podat prostřednictvím for-
muláře na webových stránkách www.bilina.
cz, v sekci odboru nemovitostí a investic, 
nebo přímo osobně v kanceláři číslo 305 
odboru nemovitostí a investic na městském 
úřadě. Tam je možné získat i podrobnější in-
formace, případně mohou lidé volat na čísla 
417 810 887 a 417 810 888.

Město Bílina v roce 2021 získalo dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
prostřednictvím CLLD na projekt s názvem Pik-
togramový koridor pro cyklisty v Bílině.
Realizace projektu začne v červenci 2022, 
ukončena bude zhruba na podzim roku 2022 
a provede ji společnost Značky Morava a.s., 
která ve veřejné zakázce podala nejvýhodnější 
nabídku. Předmětem projektu je vybudování tří 

piktogramových koridorů pro cyklisty v Bílině. 
Jednou částí je piktogramový koridor pro cyk-
listy - ulice Pražská, Spojovací (část koridoru v 
ulici Teplické není předmětem tohoto projektu), 
další částí je piktogramový koridor pro cyklisty 
- ulice Litoměřická a Mostecká a třetí částí je 
piktogramový koridor pro cyklisty - ulice Důlní 
a Boženy Němcové.
Celkové náklady na realizaci projektu jsou 1,01 

milionu korun včetně DPH. Na tento projekt ve-
dený pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/
0.0/16_038/0016546 čerpá město Bílina do-
taci z Integrovaného regionálního operačního 
programu 847 516 Kč.

Michaela Kuchynková

Starostové a starostky měst a obcí žádají předsedu 
hnutí Starostové a nezávislí o změnu názvu

Bílina nabízí k pronájmu dvě zahrádky

Ve městě přibudou další tři piktogramové koridory
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ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ VĚCI

HNsP

Historie zdravotnictví v Bílině

Segment dopravy je posledním 
zdravotním segmentem Hor-
nické nemocnice s poliklinikou 
s. r. o. Bílina. Vedoucí dopravy 
a nositelkou zdravotních výko-
nů byla v letech 2008 až 2011 
Helena Bittnerová, která o ně-
kolik let dříve převzala řízení 
sanitní dopravy po Jiřím Vaňkovi 

po jeho odchodu do důchodu. 
V závěru uvedeného období 
(2008 až 2011) bylo v segmen-
tu dopravy zaměstnáno šest ři-
dičů: Marek Haiš, který měl na 
starosti technický stav sanitních 
vozidel jako garážmistr, dalšími 
řidiči byli Honza Kohout, Vlas-
timil Pekárek, Vladimír Šedivý, 

Bohumil Novák a Marcel Baran. 
V letech 1995 až 2005 prošla 
dopravou HNsP s.r.o. řada dal-
ších řidičů, někteří se na nás 
dívají již z obláčků. Často vzpo-
mínáme na Karla Synka, Tondu 
Budaje, Bedřicha Šrota. Další šli 
k rychlé záchranné službě nebo 
k jiné DRNR. 
Na obrázku je zachyceno 12 
pracovníků Hornické NsP s.r.o. 
Bílina. Z toho mohutného rozvo-
je dopravního oddělení. V roce 
2002 tento snímek vyšel v Bílin-
ském zpravodaji a po jeho pat-
řičné úpravě pak zdobil zeď v 
kanceláři dispečerky a vedoucí 
dopravy Heleny Bittnerové ně-
kolik dalších let.
První v horní řadě zleva je Pepa 
Dubský, který je dnes řidičem 
záchranné služby a vedle něho 
Zdeněk Ivanov. Ten žije v sou-
časné době v Irsku. Dalším v 
horní řadě je zpracovatel „Histo-
rie zdravotnictví v Bílině“ a vedle 
stojí Karel Synek. Vedle Karla je 
Helena Bittnerová a Bohouš He-
mrlík dnes jezdící pro záchran-
nou službu. Posledními stojícími 
v horní řadě jsou Pavel Ryjáček 
(nyní je zkušebním komisařem 
na odboru dopravy Města Bíliny) 

a Vláďa Šedivý. Ten jezdí nyní 
jako řidič kamionu. 
V dolní řadě jsou zleva Marek 
Haiš (dnes podniká), Honza Šim-
ko (jezdí se sanitkou v Duchco-
vě), Vlastík Pekárek (dnes jezdí v 
sanitní dopravě Vaška Šlambory, 
který byl kdysi též řidičem sani-
tek při poliklinice v Bílině – ješ-
tě před vznikem Hornické NsP 
s.r.o.). Posledním v dolní přední 
řadě je Honza Kohout (ten je 
nyní v důchodu). 
V bílinské sanitní dopravě praco-
vali po roce 1995 ještě Bohumil 
Sentenský, René Štěpánek, Ro-
man Hromádka a Josef Pompe.
Po roce 1995 docházelo ke změ-
nám ve vybavení sanitního au-
toparku vozidly. Zpočátku byla 
většina sanitek Škoda 1203 a 
dvě sanitní Mazdy. ČEZ – Elek-
trárna Ledvice Hornické NsP 
s.r.o. věnovala ještě v roce 1995 
dotaci na nákup dvou vozidel 
VW a potom byly zhruba ve 
dvouletých až tříletých odstu-
pech pořizovány další vozidla 
VW, většinou formou leasingu. 
Tím byl autopark starších Škoda 
1203 postupně nahrazen. 

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.

staNice sociÁLNÍch Lůžek hNsp

Sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče
Služba stanice sociálních lůžek 
v Hornické nemocnici s poliklini-
kou je určena pro lidi, kteří jsou 
propuštěny ze zdravotnických 
zařízeních a nevyžadují inten-
zivní zdravotní péči, kterou po-
skytuje nemocnice, ale zároveň 
se neobejdou bez pomoci jiné 
osoby. Jejich stav je takový, že 
neumožňuje pobyt v domácím 
prostředí. Pomoc je zajištěna do 
té doby, než budou mít klienti 
k dispozici pomoc od příbuz-
ných, od pečovatelské služby či 

pobyt v jiném zařízení soc. slu-
žeb. Služba je poskytována na 
přechodnou, nezbytně nutnou 
dobu. Klienti vhodní pro tuto 
službu mají přiznaný příspěvek 
na péči ve stupni 3, 4.
Kapacita stanice je 16 lůžek.
Služba na stanici sociálně zdra-
votních lůžek je poskytovaná 
na základě zákona o sociálních 
službách. Mezi uživatelem a po-
skytovatelem služby je uzavře-
na písemná smlouva. Jedná se 
o placenou službu.

Posláním služby je poskytnout 
potřebnou pomoc a péči při 
zajištění životních potřeb, pod-
porovat klienty v rozvoji jejich 
samostatnosti a motivovat je k 
činnostem, které povedou ke 
zlepšení jejich sociální situace.
Služba poskytuje ubytování, 
celodenní stravu, pomoc při 
osobní hygieně a při zvládání 
běžných úkonů, dále sociálně 
terapeutické a aktivizační čin-
nosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 
Poskytovatel může odmítnout 
uzavřít smlouvu, pokud nepo-
skytuje službu, o kterou člověk 
žádá, nemá dostatečnou kapa-
citu nebo když zdravotní stav 
člověka, který žádá o službu, se 
vylučuje s poskytovanou služ-
bou. 
Více informací na telefonu 702 
184 173 a e-mailu zabojnikova@
hnsp.cz.

Mgr. Iva Zábojníková
zdravotně sociální pracovnice

oDDĚLeNÍ sociÁLNÍ péČe a ZDraVotNictVÍ

Začíná druhé kolo Milostivého léta
Milostivé léto II začne 1. září 
a skončí 30. listopadu 2022. 
Umožní lidem zbavit se vymá-
haných dluhů, které jsou v exe-
kuci u veřejných institucí a stát-
ních či polostátních firem tím, 
že zaplatí jen původní dlužnou 
částku a k tomu 1 815 korun exe-
kutorovi. Odpustí se jim pená-
le, úroky a další poplatky, čímž 

dlužníci mohou ušetřit až dese-
titisíce korun.
Co pro to musí dlužník udělat?
Bude muset podle návrhu exe-
kutorovi písemně sdělit, že žádá 
o uhrazení dluhu podle pravidel 
milostivého léta.
Zeptá se svého exekutora na 
výši dlužné částky, kterou mu 
ještě zbývá uhradit a tu pak za-

platí společně s paušálním po-
platkem exekutorovi ve výši 1 
815 korun.
Návrh se týká všech exeku-
cí, které začaly před 28. říjnem 
2021 a jedná se o exekuce na 
dluhy u samospráv, úřadů, stát-
ních fondů, škol, městských či 
státních a polostátních firem, 
zdravotních pojišťoven, České-

ho rozhlasu či České televize. 
Nejste si jistí, jestli Milostivé léto 
pomůže právě vám? Navštivte 
web relivo.cz, nebo volejte zdar-
ma na telefonní číslo 800 321 
123 v době od 7 až 15.30 hodin.

Bc. Věra Kodadová,DiS.
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sos VýžiVNé

 S vymáháním výživného může žadatelům zdarma 
pomoci poradenská společnost, třeba SOS výživné
V České republice roste počet 
exekucí za účelem vymožení 
výživného. Souvisí to s náhrad-
ním výživným, které stát už sko-
ro rok vyplácí za neplatiče. Tuto 
dávku však nečerpá každý, kdo 
na ní má nárok, může to být za-
příčiněno i nesprávně vybraným 
způsobem vymáhání.
Úřad práce už skoro rok vyplá-
cí zájemcům náhradní výživ-
né. Jednou z podmínek, kterou 
musí žadatel splnit, je aktivní 
řešení své situace, tedy zaháje-
né exekuční vymáhání. Zájem o 
náhradní výživné sice roste, ale 
zdaleka není takový, jak se če-
kalo. Úřad práce žadatelům o 
náhradní výživné primárně do-
poručuje vymáhání skrze výkon 
soudního rozhodnutí, tedy tak-
zvané soudní vymáhání. 
Soudní vymáhání není jediným 
způsobem vymáhání výživného. 
Vedle soudního výkonu rozhod-
nutí se člověk může obrátit i na 
soudního exekutora. Zde může 
dojít ke zmatení, jelikož soudní 
exekutor se nerovná soudní-
mu vymáhání. Soudní exekutor 
bývá někdy označován za sou-
kromého exekutora, není to však 
přesné označení, jedná se tedy 
o jinou instituci, než je soud a 
způsob vymáhání se liší.

Soudní vymáhání je v někte-
rých případech bohužel ne-
proveditelné a oprávněný díky 
tomu nabyde dojmu, že se mu 
cesta k náhradnímu výživnému 
uzavřela. Není tomu tak, může 
právě ještě využít cestu skrze 
soudního exekutora. Například 
když chce soud postihnout 
mzdu neplatiče a ten je neza-
městnaný či je zaměstnán bez 
pracovněprávního vztahu. Ža-
datel se pak dostane do situace, 
kdy čelí nepověření exekuce a 
má pocit, že už vyzkoušel vše, 
co bylo možné a nemá na dáv-
ku nárok. Nenapadne ho, že by 
mohla být i jiná cesta, schůd-
nější a pravděpodobně s větší 
šancí na úspěch jakou je vymá-
hání skrze soudního exekutora 
a jeho exekutorský úřad. Tato 
skutečnost by mohla vysvětlo-
vat, proč náhradní výživné ne-
čerpají zdaleka všichni, kdo na 
něj mají nárok.
Právě pověřená exekuce je 
podmínkou pro vyplácení ná-
hradního výživného. To v praxi 
znamená, že žadatel musí mít 
potvrzení o zahájení exekuce. 
Tato sociální dávka je tedy úzce 
spojena s vymáháním nezapla-
ceného výživného. Jak už bylo 
zmíněno, lze zvolit dvě cesty, 

oDDĚLeNÍ žiVotNÍho prostřeDÍ

Ptáky před nárazy do skel 
chrání samolepky

Město Bílina z důvodu ochrany 
ptáků umístilo na prosklené za-
stávky samolepky s UV efektem. 
Ty jsou pro lidi téměř průhledné, 
pro ptáky však svítí modře.
K tomuto kroku město Bílina při-
stoupilo proto, že po nárazu do 
skla ročně jen v ČR zahyne sta-
tisíce ptáků. Prosklené plochy 
představují pro ptáky smrtelné 
nebezpečí, pokud nejsou dopl-

něny bezpečnostními prvky. Le-
tící pták totiž ve skle nevidí pře-
kážku, ale naopak vidí zrcadlící 
se krajinu. Plochu proto pova-
žuje za prostor vhodný k průletu.
Samolepky se postupně objeví 
na zastávkách v ulicích Jenišov-
ská, Jižní, 5. května, Pivovarská, 
Sídliště Za Chlumem a u Lidlu.

(red)

oDbor DopraVy

Průjezd ulicí Kyselská zakazuje 
nové dopravní značení

V návaznosti na stížnosti ze stra-
ny obyvatel města Bílina byl do-
pravním značením zakázán prů-
jezd ulicí Kyselská. 
Město tak reagovalo na podněty 
od občanů, kteří danou lokalitu 
využívají jako klidovou zónu na 
vycházky s dětmi, k oddychu, 

s kočárky a podobně. Průjezd 
touto ulicí dříve využívali na-
příklad řidiči, kteří si zkracovali 
cestu, objížděli kolonu na hlavní 
silnici nebo vozidla taxislužby. 
Tímto opatřením by se měla si-
tuace v lázeňském parku zklid-
nit.                                              (red)

kterými vymáhat, vymáhání skr-
ze výkon soudního rozhodnutí, 
tedy takzvaně skrze soud, nebo 
vymáhat skrze některý exeku-
torský úřad.
Oba způsoby mají své výhody  
i nevýhody, ale objektivně je 
skoro vždy pro oprávněného 
lepší vydat se cestou vymáhání 
skrze soudního exekutora. Ten 
má v rámci vymáhání výživ-
ného i vymáhání obecně, větší 
pravomoc. Může například vést 
exekuci proti nezaměstnané-
mu, postihnout veškerý majetek 
nebo postihnout řidičský průkaz. 
Soudní exekutor má také větší 
motivaci dlužné výživné vymo-
ci, protože jeho práce je placena 
podle jeho schopností vymá-
hat, na rozdíl od soudu, který je 
státním orgánem. I tato možnost 
může mít svoje úskalí jako je tře-
ba špatné nastavení podmínek 
vymáhání a je dobré se nejdříve 
informovat. Existuje i třetí mož-
nost, která je úzce spjata s mož-
ností druhou, oproti ní má však 
značné výhody.
Třetí možností je řešení situace s 
poradenskou společností, která 
se na tuto oblast přímo zaměřu-
je. Ta pomáhá zcela bezplatně 
svým klientům s veškerou by-
rokracií a s procesem vymožení. 

Jak už bylo zmíněno, je to úzce 
spojeno s druhou možností vy-
máhání a to proto, že poraden-
ské společnosti často spolupra-
cují se spolehlivým a ověřeným 
soudním exekutorem, skrze kte-
rý výživné vymáhají.
Na rozdíl od situace, kdy by 
člověk kontaktoval náhodný 
exekutorský úřad nebo soukro-
mého exekutora na vlastní pěst, 
mají tyto poradenské společ-
nosti pro svoje klienty s těmito 
konkrétními úřady vyjednané 
mnohem výhodnější podmínky 
vymáhání. Mezi ně například pa-
tří bezplatné advokátní zastou-
pení, neplacení nákladů exe-
kuce nebo neplacení za práci 
exekutora. Další výhodou je i to, 
že oprávněný dostane již z prv-
ní vymožené částky 50 procent, 
přičemž ze zákona má exekutor 
právo na to nejprve z dlužné 
částky zaplatit svou odměnu a 
náklady a teprve poté vyplácet 
peníze oprávněnému. Takhle 
funguje například společnost 
SOS výživné, ostatní společnos-
ti zabývající se stejnou témati-
kou mají většinou obdobné vý-
hody v rámci vymáhání.

Erik Žákovec 
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eLektrÁrNa LeDVice

MĚstskÁ kNihoVNa bÍLiNa

Ledvická rozhledna láká k návštěvě i v létě

Přijďte si do knihovny  
pro deskovky

Program nabitý zážitky a spous-
ta dárků pro děti, to jsou prázd-
ninová lákadla infocenter a elek-
tráren Skupiny ČEZ.  Návštěvníci 
se tak mohou během dvou let-
ních měsíců poznat nejrůznější 
taje elektráren, vyzkoušejí si vir-
tuální realitu a fyzikální pokusy 
či se seznámí s interaktivními 
modely. Ve většině případů se 
také podívají do provozu elek-
trárny. Hlavně dětem se pak bu-
dou hodit nově nabyté znalosti 
při vyplňování bleskového kví-
zu, který na ně v každém z de-
víti infocenter čeká. Za správné 
odpovědi si pochopitelně vždy 
něco odnesou domů na památ-
ku. 
Nejinak tomu bude i v Informač-
ním centru klasické energetiky 
Elektrárny Ledvice. „Ze zkuše-
ností víme, že svět energetiky 
láká dospělé i děti. Na nás je, 
abychom jejich zájem nejen 
udrželi, ale ještě víc prohloubili. 
Našim návštěvníků tak chceme 
opět přinést něco navíc, učení 
formou zážitku totiž bývá nej-
efektivnější. Mezi letošními no-
vinkami tak najdou ReakTour, 

Knihovna pro své čtenáře rozší-
řila nabídku stolních her. Desko-
vé hry v posledních letech zažily 
velký rozkvět a staly se popu-
lární volnočasovovou aktivitou, 
která umožňuje příjemně strávit 
čas s rodinou a přáteli.
Tematická nabídka her je pestrá. 
Můžeme vám nabídnout nejen 
výpravné historické a fantasy 
hry, ale i hry vědomostní nebo 
postřehové, při kterých si rozšíří-
te své znalosti a vyzkoušíte svou 
pozornost a soustředěnost.  
Ve fondu máme také logické 

tedy virtuální tour, která diváky 
díky speciálním brýlím přene-
se až k temelínskému reaktoru, 
nebo nové interaktivní modely 
a pokusy. Ti nejmenší se mo-
hou vyřádit v hracích koutcích. 
A aby toho hraní nebylo málo, 
máme pro všechny děti do 18 let 
připravený krátký on-line kvíz o 
hezké ceny. Odměnu si odnese 
každý, kdo správně odpoví na 
všech pět otázek týkajících se 
výroby čisté elektřiny z beze-
misních zdrojů,“ řekla Kateřina 
Bartůšková, vedoucí útvaru In-
focentra ČEZ.

Proto rovněž v Informačním 
centru Elektrárny Ledvice čekají 
na děti i takové otázky jako Co 
je srdcem jaderné elektrárny? 
Jak vysoká je větrná elektrárna? 
Vyrábí fotovoltaiky proud, i když 
je venku pod mrakem? Odpově-
di nejen na ně, ale i další otázky 
se zájemci o energetiku vždy 
dozvědí během prohlídek z úst 
odborných průvodců. Ti pro ně 
mají v zásobě vždy připravenou 
řadu zajímavostí i zákulisních 
perliček z elektrárenského ži-
vota. A dávat pozor se vyplatí, 
za správné vyplnění kvízu to-

tiž čeká soutěžící drobná cena.
Nově lze zavítat i do areálu Elek-
trárny Ledvice, jejímž největším 
lákadlem stále zůstává nejvyšší 
oficiální rozhledna v České re-
publice s prosklenou vyhlídkou 
a volně přístupným ochozem 
ve výšce 140 metrů. „Prohlídky 
areálu naší elektrárny se konají 
ve čtvrtek od 16 a v sobotu od 
11 hodin. Kapacita této jedineč-
né exkurze je 8 osob, takže je 
nutné se na ni předem objednat. 
Rezervace přijímáme jak tele-
fonicky, tak i prostřednictvím 
e-mailu. Během prohlídky ná-
vštěvníci mimo jiné uvidí vodní 
odvalovací turbíny na přepadu 
v retenčních nádržích, venkovní 
stavbu původní části elektrárny 
či chladicí věž. Vystoupáme po-
chopitelně i na nejvyšší rozhled-
nu v republice a nahlédneme 
do kotelny. Podmínkou účasti je 
pevná obuv a dlouhé kalhoty,“ 
doplňuje Jana Purmenská, od-
borná průvodkyně Informačního 
centra Elektrárny Ledvice.

Ota Schnepp

a strategické hry, díky kterým 
zdokonalíte vaši představivost. 
Deskové hry jsou zábavou pro 
celou rodinu a mohou být i pří-
jemným zpestřením na prázdni-
nových cestách.
Hry si můžete vypůjčit na dět-
ském oddělení na Mírovém 
náměstí a jejich přehled a do-
stupnost zjistíte v našem on-line 
katalogu na webových strán-
kách knihovny www.knihovna-
bilina.cz.

Dana Svobodová

Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 
2022/2023

HUDEBNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ 
VÝCHOVA - od 5 let

HRA NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE, 
ZPĚV - od 7 let

VÝTVARNÝ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA - od 5 let

VÝTVARNÁ TVORBA, 
TEORIE A DĚJINY 
VÝTVARNÉ TVORB Y - od 7 let

 

TANEČNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ
VÝCHOVA - od 5 let

TANEČNÍ PRŮPRAVA,
TANEČNÍ PRAXE, 
KLASICKÝ TANEC - od 7 let

 Kontakt:  tel.: 417 823 095
e-mail: reditel@zus-bilina.cz
www.zus-bilina.cz
adresa: Mírové náměstí 21/16, Bílina

LITERÁRNĚ-
-DRAMATICKÝ 
OBOR

DRAMATICKÁ 
PRŮPRAVA 
A ZÁKLADY 
SLOVESNOSTI - od 7 let

v uvedených dnech od 15.00 do 18.00 hodin

čtvrtek 1.9.2022, pátek 2.9.2022 
a pondělí 5.9.2022

pondělí 5.9.2022 a středa 7.9.2022

Doplňovací

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Z důvodu revize knihovního fondu 
bude od 22. do 26.8. 2022 

uzavřena pobočka knihovny Za Chlumem.  
V tomto týdnu můžete využít služeb 

centrální knihovny na Mírovém náměs-
tí a pobočky M. Švabinského.
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spoLek pro obNoVeNÍ a ZÁchraNU paMÁtek V bÍLiNĚ a okoLÍ

Chcete poznat Bořeňskou 
zahradu? Jděte na prohlídku

Léto je nádherné roční období 
pro odpočinek, ať už na dovo-
lené v zahraničí nebo objevo-
váním místních památek. Je 
to i období, kdy máte možnost 
poznat okolí města Bíliny v jeho 
největším rozkvětu, co se rostlin 
týče. 
Spolek pro obnovení a záchranu 
památek v Bílině a okolí připra-
vil pro obyvatele i návštěvníky 
města komentované prohlídky 

v Bořeňské zahradě. Projdeme 
se spolu po stezce od Bořeňské 
chaty směrem k Bořeňské za-
hradě a porovnáme minulost a 
současnost. 
Naše komentované prohlídky 
nejsou dostupné jen pro školy 
ale i pro zvídavé nadšence. Re-
gistrovat se můžete načtením 
QR kódu.

N. Gellmundova

Raně středověké hradiště Bílina

Úterý 26.7. a sobota 20.8. 2022.

Sraz u Mariánského sloupu na náměstí ve 14:00.
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Láká vás šití na šicím na stroji a nevíte si rady se 
šicím strojem? Chcete získat zkušenosti v šití na 
šicím stroji? Zúčastněte se našeho kurzu a naučíte 
se základy strojového šití. 
Kurz je rozdělen na dvě lekce 
po třech hodinách.  V první 
lekci si vysvětlíme, jak  
funguje šicí stroj a jaké 
pomůcky jsou k šití potřeba. 
V druhé lekci si ušijeme 
nákupní tašku. 
 
Termíny:    15. 9. 2022  a 22. 9. 2022   
Čas:    17,00 – 20,00            
Kde:   Čapkova 859, Bílina 
Cena: 1000,- Kč (v ceně kurzu je zahrnut materiál) 
Rezervace:  na telefonu 606 930 373 
e-mail: zenynejenvsedubilina@seznam.cz  
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Letošní koncerty na Kyselce byly skvělé, další jsou  
připravené na srpen i září

Metal, tvrdý rock, ale i trocha punku rezonovala bílinským amfiteát-
rem při Koncertu pro kamerunské kozy, naopak klasický popík si užili 
návštěvníci koncertu Tomáše Kluse. Červencové koncerty v letním 
amfiteátru na Kyselce se parádně vyvedly, další budou jak v srpnu, 
tak v září. 
Maraton bubnů a elektrických kytar při Koncertu pro kamerunské 
kozy letos netradičně odstartoval zvuk trubky divokých punkerů z 
teplické skupiny Už jsme doma, zakrátko je vystřídali muzikanti ka-
pely SPS. Snížená pracovní schopnost, jak zní celý název skupiny, 
jim nezabránila v pořádné šou. Pořádný rock a živelnou sílu přivezla 
čtveřice tvrdých chlápků ze skupiny Nanday. A byl to nářez od za-
čátku do konce. Hvězdou večera bylo vystoupení oblíbené skupiny 
Škwor. S metalem ani tvrdým rockem neměli slitování, trochu přece 
jen zvolnili při baladách.
Tomáš Klus před každým svým koncertem medituje, aby soustředil 
tu správnou energii do svého vystoupení i nálady návštěvníků. V Bí-
lině se to opravdu povedlo, z hudebníků na pódiu i z fanoušků v hle-
dišti jako by se stal jeden organismus naladěný na společnou notu. 
“Nechávám se inspirovat lidmi, kteří přijdou, jakou mají náladu, co 
chtějí dělat a dělám to s nimi a pak se to promění v takový společný 
zážitek, náš společný okamžik, náš společný koncert. My jsme tady 
vždycky jen na padesát procent a druhá půlka je na lidech. Těch sto 

procent se dá dohromady, anebo taky ne, ale to se nestává často,” 
uvedl před koncertem zpěvák.
Stoprocentní koncert v rámci turné Cítím v kyselském amfiteátru 
rozhodně byl. Tomáš Klus a hudebníci z Cílové skupiny se stali le-
tošními miláčky publika, od začátku do konce se všemi přítomnými 
velmi vtipně a trefně komunikovali, vzniklo mnoho náhodných písní 
a s fanoušky zpěvák ztrávil mnohem déle, než bylo původně v plánu.  
Vystoupení třineckého rodáka bylo jistě topem bílinských prázdni-
nových koncertů, přátelské a vstřícné vibrace pocítily i kamerun-
ské kozy ve výběhu, jedna z nich totiž během koncertu začala rodit 
kůzlátka. Čerstvě narozený kozlík a kozička tedy možná budou ještě 
dlouho mečet v rytmu Tomášových písní.  
Bílinský amfiteátr na Kyselce se letos o prázdninách rozezní hudbou 
ještě jednou, a to v podání revivalových skupin. V srpnu návštěvníci 
okusí trochu americké i australské rockové klasiky nebo zavzpomí-
nají na divoké české devadesátky při Revival festu v pátek 19. srpna. 
Letos vystoupí revivalové kapely Bon Jovi, Wanastowi Vjecy, Green 
Day a AC/DC, která bude jako hlavní hvězda.
Bílinské slavnosti - Den horníků a s nimi další koncerty se na Kyselce 
odehrají 3. září. Na bohatém programu jsou mimo jiné vystoupení 
hudebníků O5 a Radeček, Michal Hrůza, Bára Poláková a Monkey 
Business.                                                                                                    (pn)

Foto: Martina Aubrechtová
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V Bílině postupně začínají fungo-
vat podzemní kontejnery. Lidem 
nejprve začnou sloužit v Sídlišti 
U Nového Nádraží, v Čapkově 
ulici a v Sídlišti Za Chlumem, v 
dalších týdnech a měsících i v 
Radniční ulici, v Pražské, Fügne-
rově a Aléské. Velkou výhodou 
je estetický vzhled celého kon-
tejnerového stání, velký objem 
nádob a znemožnění vyhazová-
ní odpadu vandaly. 

Stání podzemních kontejnerů 
má vždy čtyři nádoby na se-
paraci skla, papíru, plastu a na 
směsný odpad. Takové stání 
se v SUNNu nachází jedno, v 
Čapkově ulici dvě a v Sídlišti Za 
Chlumem tři. Po jednom budou 
i na dalších zmiňovaných mís-
tech. Místa budou osazena in-
formačními tabulemi s pokyny 
ke třídění i k obsluze kontejneru. 
Podzemní kontejnery mají men-
ší vhozovou šachtu, větší kusy 
odpadu, například krabice, musí 
lidé nejprve zmáčknout nebo 
roztrhat. Kontejnery na směsný 
odpad, papír a sklo mají objem 
pět kubíků, na sklo je o dva ku-

bíky menší. Vybudování jed-
notlivých stanovišť se neobešlo 
bez komplikací. “Nejčastěji jsme 
řešili neevidované kabely či 
potrubí, nečekaně vysoké vrst-
vy betonu, v Čapkově ulici byl 
problém s tekutými písky, které 
celkem výrazně zkomplikovaly 
práce při usazování nádob. Na 
stanovišti v Radniční ulici probí-
hal od března do května nejpr-
ve archeologický průzkum, nyní 
tam řešíme problém s podzemní 
vodou,” informovala Pavla Černá 
z odboru nemovitostí a investic. 

Technické údaje

Podzemní kontejnery jsou ná-
doby kvadratické se samonos-
nou konstrukcí z pozinkovaného 
plechu a žárově pozinkované 
ocele. Opatřené jsou dvouháko-
vým závěsem pro manipulaci a 
táhlovým systémem vyklápění 
děleného dna. Rám s hliníko-
vou pochozí plošinou je pokrytý 
nášlapnou vrstvou z gumového 
granulátu, která je součástí kon-
tejneru. Podkládací rám je při-
šroubován k betonové vaně. 

Bezpečnostní podlaha nůžkové 
konstrukce je umístěná v be-
tonové vaně. Systémem pružin 
a vzduchových tlumičů brání 
pádu osob po vyjmutí kontejne-
ru do betonové vany. Vhozové 
šachty jsou konstruovány podle 
druhu odpadu. Montují se do 
rámu pochozí plošiny. Šachty 
jsou konstruovány tak, aby spl-
ňovaly podmínky bezpečnosti a 
dosažitelnosti. 
Podzemní kontejner sestává ze 
železobetonové prefabrikované 
vodotěsné jímky. V této jímce je 
umístěn kontejner. Ten je ocelo-
vý, žárově zinkovaný. Nad terén 
vystupují vhozy, které jsou tak-
též žárově zinkovány a opatřeny 
povrchovou úpravou podle jed-
notlivých druhů separovaného 
odpadu. Zřízením podzemních 
kontejnerů, nedojde ke zhorše-
ní stávajícího stavu, životní pro-
středí nebude negativně ovliv-
něno. Stavba nemá negativní 

vliv na ovzduší, vodu a půdu a to 
z důvodu že odpady jsou uklá-
dány do těsných nepropustných 
jímek.

Svoz speciálním vozem

Vyprazdňování je uskutečňo-
váno pomocí dvoupákového 
systému hydraulickou rukou 
svozového vozidla. Při vyprazd-
ňování se automaticky vysu-
ne protipodlaha, která zabrání 
pádu osob do jímky při vyprazd-
ňování kontejneru. 
Je možné, že v době svozu 
bude v konkrétní ulici krátkodo-
bě omezený dopravní provoz, 
především v úzkých úsecích a 
jednosměrkách. Harmonogram 
svozu podzemních kontejnerů 
a technický popis průběhu uve-
řejníme v dalších vydání zpravo-
daje, po zpracování městskými 
technickými službami.

Odpad půjde v Bílině pod zem, bude méně nepořádku i zápachu

Výhody 
podzemních kontejnerů

• Kontejnery mají pevné místo, 
mohou s nimi manipulovat jen 
oprávněné osoby.
• Nádoby nelze jednoduše od-
cizit.
• Odpad nelze z nádob jedno-
duše zpětně vybírat.
• Pohled na takové hnízdo bývá 
často estetičtější ve srovnání s 
běžnými kontejnery.
• Odpad v nádobách díky chlad-
nějšímu prostředí méně za-
páchá.
• Existuje menší riziko požárů, 
odpad díky omezenému přístu-
pu vzduchu méně hoří.
• Menší vhazovací otvory vedou 
k požadovanému zmenšení ob-
jemu tříděného odpadu – celko-
vě se maximalizuje využití obje-
mu sběrné nádoby a může tak 
dojít ke snížení frekvence svozů 
odpadu.

Nevýhody 
podzemních kontejnerů

• Vyšší pořizovací cena samot-
ných kontejnerů a další náklady 
na nutné stavební a instalační 
práce.
• Vyšší náklady na údržbu a ser-
vis.
• U některých typů sběrných 
nádob malý vhozový otvor, kte-
rý může některé občany přimět  
k odložení odpadu vedle těchto 
kontejnerů.
• Možné omezení v dopravě při 
vývozu
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Zelený kontejner na sklo

Vhodný odpad je označen:
Kódové značení GL
Číselné značení 70, 71, 72
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do 
zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru, pokud je k dispozici, vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Var-
né a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Komunální odpad 

Do tohoto kontejneru patří odpad, který nelze vytřídit, tedy se nehodí do žádné z barevných popelnic. Jsou to především mastné a silně 
znečištěné obaly od potravin, obaly od zubní pasty, použité dětské pleny, papírové kapesníky, dámské hygienické potřeby, zbytky kos-
metiky, účtenky z termopapíru, menší kusy molitanu, voskovaný, pauzovací a propisovací papír, guma, sáčky s vnitřní alobalovou vrstvou, 
zrcadlo, menší kusy PVC, porcelán, krabičky od cigaret, houbičky na nádobí, fotografie, celofán a podobně.

Modrý kontejner na papír

Vhodný odpad je označen:
Kódové značení: PAP
Číselné značení: 20, 21, 22 až 39
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky 
sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme 
pouze bez plastového vnitřku.
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo 
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny 
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu.

Plasty

Vhodný odpad je označen:
Kódové značení: PET, PETE, HDPE, PEHD, LDPE, PELD, PP, PS, O, OTHER
Číselné značení: 1, 2, 4, 5, 6, 7
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren 
sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, pod-
lahové krytiny či novodurové trubky.

CO PATŘÍ DO PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ
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Pohádkový les vzkvétá. Jaká je vize do budoucna?

Dovolím si na úvod shrnout his-
torii Pohádkového lesa, místa 
kam snad ve svém životě zavíta-
la většina Bíliňanů.
Pohádkový les si od dob svého 
založení prošel mnoha fázemi. 
Největší oblibě se těšil v 80. le-
tech, kdy jeho zakladatel Jaro-
slav Sekyra postupně instaloval 
a maloval mnoho pohádkových, 
filmových a zvířecích postav. 
Který Bíliňan by si nepamato-
val slona, nebo lva vyrobeného 
z pasoviny určené pro dopravu 
skrývky na Radovesickou vý-
sypku. Obdivuji, kolik energie 
pro radost ostatním do tohoto 
projektu pan Sekyra vložil.
Pohádkový les poté, co pan Se-
kyra již nemohl ve své práci po-
kračovat, začal chátrat. Prodlou-
žit mu život se snažil několik let 
Vladislav Heřmánek s Baráčnic-
kou obcí, který postavičky reno-
voval.
Několik postav bylo nainsta-
lováno již v 21. století, aby při-
nesly radost dalším dětem, ale 
lokalita celkově dál chátrala a 
původní postavičky postupně 
dosluhovaly. Pomalu ze 130 po-
stav zbylo jen pár desítek poni-
čených figurek. Po slonovi, nebo 
lvovi již nebylo ani památky a les 
se neudržoval.
Když jsem v roce 2015 přemýš-
lel, co udělat v Bílině pozitivního, 
rozhodli jsme se s kolegy a
kamarády oživit Pohádkový les. 
Jednalo se o běžnou údržbu, 
jako obnova maleb na stromech, 
oživení již dosluhujících postavi-
ček, či s dalšími dobrovolníky 
jsme zbavili místo desítky let 
nashromážděného odpadu.
Měli jsme z toho dobrý pocit, ale 
pokud jsme to s Pohádkovým 
lesem mysleli opravdu vážně, 
bylo zapotřebí udělat další krok. 
V roce 2018 jsme založili spolek 
Pohádkový les. Hned na začát-
ku jsme si stanovili základní vizi, 
jak bychom chtěli postupovat v 
obnově. Nejednalo se jen o sa-
motné postavičky, ale i o obno-
vu dřevin.

Lokalitu jsme rozdělili na dvě 
části. Večerníčkové postavy 
umisťujeme do zadní části lesa, 
ty
anglosaské do části přední. Tuto 
část vnímáme také jako část ur-
čenou pro instalaci herních prv-
ků.
Od počátku aktivní činnosti 
spolku jsme urazili opravdu vel-
ký kus cesty. Když jsme spolek
Pohádkový les založili, ani ve 
snu by nás nenapadlo, jak rychle 
bude les vzkvétat. V našem úsilí 
jsme byli velkou měrou podpo-
řeni Městem Bílina, společností 
ČEZ, Dolů Bílina a
Ústeckým krajem. Bez jejich pe-
něz by to prostě nešlo. Také se 
můžeme opřít o spoustu skvě-
lých přátel a příbuzných, kteří 
přijdou nezištně pomoct, kdy-
koliv to potřebujeme, pokud jim 
to čas dovolí. Toho si opravdu 
nesmírně vážíme!
Za čtyři roky od založení spol-
ku se podařilo vytvořit širokou 
štěrkovou cestu. Nainstalovaly 
se desítky nových postaviček. 
Obnovila se opičí dráha. Co šlo 
zachránit z původních postavi-
ček, stále udržujeme. Nainsta-
lovaly se nové lavičky, odpadko-
vé koše a obnovilo se centrální 
ohniště. Pravidelně po konzulta-
ci s odborníky prořezáváme dře-
viny. Ve spolupráci s odborem 
životního prostředí se vysadily 
nové stromy a keře, aby byla za-
jištěna obnova lesa. Založila se 
také květnatá louka. Její krásu 
oceníme do tří let. V minulých 
týdnech jsme na začátku trasy 
instalovali symbol Pohádkáče, 
sochu Dubáčka. K Dubáčkovi 
byl také dosazen Maxipes Fík 
v životní velikosti pro zkrášlení 
vstupu.

Jak to vidíme dál?

V roce 2024 Pohádkový les 
oslaví 50 let své existence. Les 
se pomalu naplňuje postavami. 
Volného místa je ale stále dost. 
Zejména podél cesty od garáží 

v Čapkově ulici. Zde se instalaci 
postav vyhýbáme záměrně. Ve 
spolupráci s odborem investic je 
v plánu přivézt do centrální části 
lesa elektřinu. Ta bude zejména 
napájet kamerový systém, který 
je naplánován v další fázi. Elek-
třinu bude také možné využívat 
pro různé kulturní akce, které 
pořádá především kulturní cen-
trum, nebo náš spolek. Také je 
v přípravě projekt Krakonošova 
zahrádka ve spolupráci s oby-
vateli města. Zde by měly být 
umístěni tvorové žijící v našich 
lesích s informace o nich. Podél 
celé cesty od garáží by mělo být 
osázeno několik kvízů vztahují-
cích se právě ke zvířátkům, jenž 
budou žít v blízkosti našeho Kra-
konoše.
V roce 2024 bychom chtěli 
uspořádat poslední plenér ur-
čený přímo pro Pohádkový les, 
poté asi trochu zvolníme. Přeci 
jen přípravy na takovouto akci 
jsou dost náročné a stojí mnoho 
času, který nevěnujeme našim 
blízkým. Neříkáme, že to bude 
poslední řezbářský plenér v Bí-
lině, nyní to ale tak cítíme.
Po plánovaném zvolnění se bu-
deme věnovat zejména údržbě 
postaviček. Již dnes jich při ná-
poru návštěvníků mnoho z nich 
trpí různými úrazovými zlome-
ninami. Dřevo, i když dubové, 
nevydrží jakékoliv zacházení. 
Nevyhnutelná bude kompletní 
obnova lesa, a nahrazení zejmé-
na borovic za více odolné stro-
my. To je dlouhodobý úkol. V 
neposlední řadě chceme cent-
rální část osadit herními prvky. V 
současnosti žádáme z několika 
dotačních titulů, nebo nadací o 
tyto prvky. Měly by být originální 
a dobře zapadat do lesa. Třeba 
takový mamut se skluzavkou 
by krásně doplnil postavičky z 
Doby ledové.

Také přemýšlíme o crawdfun-
dingové kampani. Tyto aktivity 
budeme rozvíjet neustále, do-
kud se nám nepovede dokončit 
herní část podle našich před-
stav. Může to být brzy, ale také 
třeba až za několik let, nebo 
také nikdy. Vzdávat to určitě ne-
budeme.
Před pár týdny jsme nainstalo-
vali také dvě informační cedule. 
Mají krásnou grafiku a rámy jsou 
ozdobené parádní řežbou. Vý-
sledek je řezbářským uměním 
pana Bartáka a grafičky Terezy 
Skřivanové. Jsme opravdu pyšní 
na jejich vzhled. Jedna cedule 
se věnuje historii, na kterou by 
se nemělo nikdy zapomenout. 
Druhá cedule zobrazuje zjed-
nodušené turistické cíle a trasy. 
Pohádkový les by neměl být 
vnímán izolovaně. Pohádkáč je 
součástí vnitřního turistického 
okruhu městem. Les tvoří po-
myslnou vstupní bránu na Ra-
dovesickou výsypku odkud se 
dostanete do okolních obcí s je-
jich zajímavostmi. Přirozeně také 
navazuje na cestu dějin, kterou 
udržuje člověk, jenž nechce 
být veřejně zmiňován. Z mého 
pohledu, by si to jistě zasloužil. 
Tímto mu chci za jeho práci po-
děkovat. Cesta dějin je součástí 
Bíliny, stejně jako právě Pohád-
kový les.
Můžu asi hovořit za celý spolek 
Pohádkového lesa a všech kte-
ří se na obnově podílí s námi. 
Jsme hrdí na to, co se nám za 
pár let podařilo. Radost, kterou 
mají zejména děti při návštěvě 
lesa nás utvrzuje, že čas který 
do projektu investujeme, není 
zbytečný. 

František Weigl 

spoLek pohÁDkoVý Les
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Foto: Spolek Pohádkový les
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oDbor škoLstVÍ, sociÁLNÍch VĚcÍ a ZDraVotNictVÍ

Zš aLéskÁ

Mš Za chLUMeM

Zš Za chLUMeM

OSPOD opět pořádal 
pobytovou akci pro děti

Šéfkuchař vařil ve školní jídelně

Indiáni se rozloučili
se školním rokem 

Ve sportovních soutěžích 
si žáci vedli velmi dobře

Ve dnech 17. až 19. června se 
opět podařilo Oddělení soci-
álně právní ochrany dětí Měst-
ského úřadu v Bílině realizovat 
víkendový pobyt bílinských dětí 
v rámci programu Podpory pre-
vence kriminality. Pobyt probí-
hal v osvědčeném rekreačním 
středisku Babočka ve Chřibské 
v Lužických horách, jen pár set 
metrů od Národního parku Čes-
ké Švýcarsko. Jedná se o zařízení 
obklopené lesy a přírodou, které 
poskytuje ideální nabídku služeb.
Víkendového pobytu se zúčast-
nilo celkem 22 dětí, a to pře-
vážně dětí plnících si povinnou 
školní docházku, se kterými OS-
POD Bílina pracuje. Cílem tohoto 
projektu je prevence a eliminace 
sociálně patologických jevů na 
bílinsku, zvýšení právního vědo-
mí, posilování pozitivních vzorců 
chování nezl. dětí, a to i ve smys-
lu řádného plnění povinné školní 
docházky a důležitosti vzdělá-
ní jako takového pro budoucí 
uplatnění na trhu práce. Projekt 
rovněž nabízí možnost motivace 

Základní škola Za Chlumem se 
cítí být hrdou pokračovatelkou 
sportovky. Byli jsme tak nešťast-
ní, když jsme nemohli během 
pandemie soutěžit. Snažili jsme 
se to kompenzovat nejrůzněj-
šími výzvami, ale konfrontaci s 
nejlepšími školami v okrese nám 
to nemohlo plnohodnotně na-
hradit. Byli jsme tak rádi, že při-
šlo v druhém pololetí uvolnění a 
my mohli opět začít se sportem. 
Dlouhodobě se snažíme vést 
děti k celkovému rozvoji, a tak v 
hodinách tělocviku nechybí žád-
ná aktivita – sportovní hry, atle-
tika, gymnastika, turistika, úpo-
lové hry, pálkovací hry, ale ani 
bruslení nebo plavání. Ne jinak 
tomu je i při soutěžení. 
Systém školních soutěží se sklá-
dá z okrskových kol – řekně-
me kvalifikačních skupin. Vítěz 
takovéto skupiny postoupí do 
okresního finále, jehož vítěz po-
stoupí do krajského a poté do 
republikového finále. V letoš-
ním roce jsme se umístili velmi 
dobře na okresním finále v sou-
těži McDonald´s Cup (kopaná 

Jana Raušera z firmy ATC Group. 
Mohli jsme si pochutnat na čoč-
kové polévce se zeleninou a raj-
čaty, haluškách s maďarským 
perkeltem a čočkovém ragú se 
špagetami. Jako zákusek jsme 
měli výborný perník. Všem moc 
chutnalo.
Pro kolektiv naší kuchyně to byl 
den plný nových poznatků. Těší-
me se už teď na další vaření.

Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

V mateřince Za Chlumem se roz-
loučili se školním rokem ve stylu 
indiánů. Děti si připravily stylová 
trička a doplňky pár týdnů pře-
dem a nedočkavě očekávaly pří-
chod dne D. Koncem června to 
vše vypuklo. Kmeny Orlých per, 
Lapačů a Rudého ohně se utkaly 
v souboji o území. Své síly měřily 
v hodu bramborou, skládání hra-
nice, jízdy na koni a v mnoha dal-
ších disciplínách. Souboj dopadl 
nerozhodně. 

Kmeny po vyčerpávajícím sou-
boji doplnily energii zmrzlinou a 
poté vypluly na Stříbrné jezero 
hledat diamantový poklad. Ten-
to den, ale i celý školní rok jsme 
si velmi užili a děkujeme všem 
rodičům za spolupráci nejen při 
této akci. Stejně tak děkujeme 
za zapůjčení části rekvizit Histo-
rickému spolku Bílina.

Lenka Zlatohlávková
Ve školní jídelně Základní školy 
Aléská se uskutečnilo ukázkové 
vaření pod vedením šéfkuchaře 

k participaci zákonných zástup-
ců či jiných pečujících osob na 
dané problematice.
Pro děti byl připravený boha-
tý a atraktivní program, včetně 
oblíbeného hledání ukrytého 
pokladu, opékání buřtů a pro 
odvážné i absolvování netrpě-
livě očekávané Stezky odvahy. 
Vzhledem k horkému počasí 
měly děti možnost vykoupat se 
v bazénu, zaskákat na trampo-
líně, zahrát si obdobu mediál-
ně známé hry Na lovu, ke které 
soutěžící i publikum přistupovali 
s neobvyklým nasazením, od-
povědností, ale i neodlučitelnou 
nervozitou. Na závěr pobytu 
byly dětem předány diplomy a 
ceny za jejich vynaložené úsi-
lí i pamětní trička, která si děti 
jako již tradičně vyrobily. Pobyt 
proběhl bez mimořádných udá-
lostí a bez úrazů, děti odjížděly 
domů spokojené, plné zážitků  
a natěšené na podobné pobyty 
v budoucnu.

M. Kofroňová

pro první stupeň), ve vybíjené 
starších chlapců a dívek (3. a 4. 
místo) a ve vybíjené chlapců z 
prvního stupně (5. místo). Jako 
důkaz důvěry nám bylo svěřeno 
pořádání okresního finále v atle-
tickém trojboji. Rozhodčími byli 
žáci devátého ročníku a nutno 
říct, že své role se zhostili ná-
ramně. 
Byli to právě deváťáci, kteří si vy-
zkoušeli velmi netradiční spor-
tovní aktivitu – ferraty na skalce 
v Povrlech. Mnozí posunuli samé 
hranice svých možností a lezení 
si opravdu užili. Pro všechny byl 
připraven tradiční sportovní kurz 
v Kralovicích, který si žáci užili a 
který nás utvrdil, že jdeme při 
výuce tělesné výchovy správ-
nou cestou. Zajímavé bude sle-
dovat, jak se bude vyvíjet náš 
projekt neoficiální sportovní třídy  
2. C. Každopádně jedno je jisté, 
sport a ZŠ Za Chlumem k sobě 
neodmyslitelně patří a učitelé 
tělocviku již teď plánují další jistě 
zajímavý školní rok. 

Jiří Nechvátal
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Mš ČapkoVa Zš aLéskÁ

Mš šVabiNského

ZUš bÍLiNa

Mš ČapkoVa

Díky létajícím barvám
vznikla originální trička

Žáci pomáhali během

Delfínci spali ve školce

Letem světem předvedli tanečníci své umění

Učitelky z mateřské školy v Čap-
kově ulici s dětmi vyzkoušely no-
vou techniku, která nese zajíma-
vý název Létající barvy. Kruhové 
obrazy vznikaly roztříknutím a 
roztíráním špachtlí v centrifúze. 
Každý malíř si vybral odstín 
barvy a pak to začalo. Roztočit, 
stříknout barvu, použít špachtli, 
točit, točit a pak se ozvalo ob-
divné óóóó! Nadchli jsme se a 
chtěli si vyzkoušet tisk vzniklé-
ho obrazu na tričko, které si děti 

Před koncem školního roku se v 
Základní škole Aléská pomáhalo. 
Prakticky všechny děti  s velkým 
odhodláním přispěly na dobrou 
věc. Konala se totiž akce Run 
and Help, takže si žáci celé školy 

Dětí z třídy Delfínků 
prožily noc v mateřské 
škole. Soutěžily v šta-
fetovém běhu, hodu na 
cíl, opekly si buřty a vše 
zakončily stezkou od-
vahy.

Iveta Koželuhová

donesly z domova. Do speciál-
ních olejových barev se přidalo 
lepidlo, aby obrázek na látce 
ulpěl, a postup práce byl trochu 
jiný. Nejdřív nastříknout obrázek 
na papír, roztočit centrifúgu, aby 
se barvy rozlétly a pak otisknout 
barvy z papíru na tričko. Všichni 
jsme byli nadšeni z výsledku na-
šeho snažení. Trička jsou velmi 
originální.

Kolektiv MŠ Čapkova

oprášili své běžecké dovednosti. 
Každý se běhu pro dobrou věc 
zhostil ve své  režii. Někteří je-
dinci dokázali oběhnout i 40 kol 
na školním hřišti, tedy asi 7 kilo-
metrů. 
Velkou motivací jim byli i samot-
ní  pedagogové, ti si symbolicky 
s žáky dali také nějaký ten ovál a 
nezastavilo je ani velmi tropické  
počasí. Na celé  akci bylo nejú-
žasnější, jak celá  škola pomohla 
zdravotně postiženému Tadeáš-
kovi, klučinovi z Vysočiny. 
Finanční podpora byla předána 
v informačním centru města  a 
my budeme velmi zvědaví, kolik 
korun se za naši školu podařilo 
nasbírat.  Děti již na hřišti odha-
dovaly, že by částka  mohla ata-
kovat hodnotu 10 tisíc korun. 
Ať už je suma jakákoli, věříme, že 
pomůže a nebude poslední ta-
kovou akcí pro dobrou věc. 
Všem zúčastněným a každému, 
kdo přispěl, děkujeme.

Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

Koncem června se v městském 
divadle konal závěrečný koncert 
žáků Základní umělecké školy v 
Bílině s názvem Letem světem. 
Na příležitost ukázat své umění 
veřejnosti čekali dva roky, pro-
tože v době pandemie nemohli 
takto velkou akci uspořádat. 
Koncert dopadl dobře a měl vel-
ký ohlas rodičů i ostatních ná-
vštěvníků. Měli jsem připravené 
choreografie, které jsme tvořili v 
době covidové distančně online 
a choreografie  které jsme vytvo-
řili tento rok, takže toho bylo cel-
kem dost. Tančili jsme i choreo-
grafie, které získaly  ocenění na 

tanečních soutěžích, například 
na Postupové taneční přehlídce 
základních uměleckých škol. Ta 
se koná každé tři roky a má pro 
ZUŠ velkou hodnotu a tradici, 
protože se této soutěže účast-
ní všechny zušky v republice. V 
okresním kole jsme získali zlaté 
pásmo s oceněním za tvořivost a 
spolupráci ve skupině s tancem 
V dlani, který tančily dívky 3. až 
5. ročníku prvního stupně, dále 
máme zlaté pásmo s přímým 
postupem do krajského kola s 
tancem KORUS, který tvořily nej-
starší dívky druhého stupně ta-
nečního oboru. V krajském kole 

jsme pak s tímto tancem získali 
bronzové pásmo.
Při koncertu toho však bylo k 
vidění daleko více. Přítomní se 
přesunuli třeba do pohádkového 
světa s Alenkou nebo se Sněhur-
kou, modernu zastupoval tanec 
na skladbu známé zpěvačky 
Billie Eilish, vystupující nezapo-
mněli ani na tradici a předvedli 
Slovanský tanec. Prostor pro 
svou reprezentaci dostali  ti nej-
menší tanečníci z přípravného 
ročníku. 

Petra Běláčová 

Zručnost děti procvičily 
na koloběžkách

Když zbývalo pár dní do kon-
ce školního roku, děti ze tří-
dy Motýlků se opět procvičily  
v jízdě na oblíbených flexi ko-
loběžkách. Zručnost, pohy-
bovou koordinaci a orientaci  
v prostoru při otáčení, vyhýbá-
ní se překážkám zvládly skvěle.  
V prostoru hřiště školní zahrady 
si děti za krásného slunného po-
časí dopolední koloběžkohrátky 
náramně užily. 

Kolektiv MŠ Čapkova
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Zápřednice jedovatá
Dnešní povídání nebude pro 
slabší povahy, ale myslím, že je 
dobré si jej přečíst. Bude o os-
minohých příšerkách, pavoucích. 
Arachnofobici, pozor, nebojte, 
pavouk bude jen na obrázku, ale 
nám všem hrozí setkání v přírodě  
se zápřednicí a můžeme být od 
ní i pokousáni.
Tak se seznámíme s tím tvoreč-
kem. Zápřednice jedovatá (Chei-
racanthium punctorium) je  velký 
členovec z čeledi zápřednico-
vitých, dospělý jedinec měří až 
2,5 cm, zadeček a dlouhé štíhlé 
nožky jsou zbarveny do zelena, 
hlavohruď (tělíčko) je oranžovo-
červené a velká kusadla černá. 
Samička je větší než sameček, 
ale nebezpeční jsou oba.
Zápřednice jedovatá se začala 
hojně v našich krajinách obje-

tek. A hlavně s velkými kusadly!  
Zápřednice vede noční ži-
vot, v noci opouští svůj upře-
dený azyl a loví hmyz, mou-
chy, a samečkové, jak jinak, 
vyhledávají mladé samičky 
blížící se k pohlavní dospělosti  
a postaví si nový zámotek v blíz-
kosti samičky. Když je samička 
pohlavně dospělá, sameček  
se prokouše pavučinou k samici 
a po oplodnění samičky hyne.
Oplodněná samička si koncem 
srpna postaví nový pavučinový 
zámotek s kokonem (váčkem 
na vajíčka), kam naklade vajíč-
ka, ze kterých se asi za 3 až 5 
týdnů líhnou mláďata, která sa-
mice ještě asi tři týdny opatruje 
a krmí. Po prvním svlékání mla-
dých pavoučků prokouše kokon 
a malí osminožci začnou žít sami, 
samice uhyne. Zimu přečkají  
v pavučinkách ve spadaném listí, 

vovat před déle než deseti lety.  
Poslední velice teplé roky ale 
přály tomu, aby se tu hojně roz-
množila a můžeme ji potkat jak  
v málo sečených loukách, sadech, 
tak už i na poklidnějších mís-
tech v našich zahrádkách. Tento 
pavouk si netká sítě jako třeba 
křižáci, ale na stéblech trav, vět-
vičkách nad zemí a dalších rost-
linách si přede jak samička, tak 
sameček zápřednic pavučinový 
zámotek, ve kterém se přes den 
schovává. Zámotek také slou-
ží jako ochrana, když se pavouk 
svléká, po svlečení staré kůže je 
zranitelný a musí nějaký čas vy-
čkat než jeho nový obleček za-
schne a zatvrdne. Zámotky jsou 
velké asi jako holubí vejce a jsou 
snadno viditelné, ale nezkoumej-
te je, asi by se vám nelíbilo kdy-
by se na vás vrhl veliký pavouk 
se spoustou malých pavoučá-

aby v květnu začali spřádat svoje 
pvní pavučinové kokonky a zá-
motky.Zápřednice sama neútočí,  
ale pokud je ohrožena, hbitě se 
na vás vrhne a kousne. Při kous-
nutí vypustí do rány jed a bolest 
je silná, asi jako po bodnutí vosou 
či sršní. V místě kousnutí je po-
kožka zarudlá, oteklá, silně pálí  
a u slabších osob dochází i k sil-
nému pocení. Uklidním vás, zatím 
žádné kousnutí tímto pavoukem 
nebylo pro člověka smrtelné.  
Ale milý pocit to není, když tu 
osminohou potvoru někde vyru-
šíte a ona se začne bránit. Proto 
mějte oči na stopkách a v mís-
tech, kde jste zahlédli zámotky 
zápřednic, se pohybujte opatrně 
nebo se jim raději vyhněte.

Jitka Brejníková

skk bÍLiNa

V každé době se bojuje a stří-
lí z nejmodernějších zbraní, ale 
svůj význam mají také historic-
ké zbraně a jejich repliky. V roce 
1931 se v Portsmouthu (USA) 
uskutečnil závod převážně ze 
zbraní z dob bojů proti indiánům 
a v dalších letech se tato střel-
ba stala sportovním odvětvím 
včele s mezinárodní organizací 
M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Arms 
International Committee), která 
sídlí v Londýně.
V Československu až do roku 
1983 zákon o zbraních a střeli-
vu nepovoloval držení a střel-
bu z replik historických zbraní. 
Povoleny byly jen originály vy-
robené před rokem 1870. Před 
rokem 1989 organizovali střelbu 
z historických zbraní především 
Kluby vojenské historie. Její roz-

Mistrovství ČR pravidelně jezdi-
ly až tři osobní vozy bílinských 
střelců. Mezi reprezentanty patří 
či patřili Vlastimil Koula, Josef 
Liška, František Kretschman, 
Pavel Heran, Václav Šimek, Voj-
těch Kuncl, Miroslav Novotný, 
Kamil Krofta, Milan Zábranský, 
Milan Budil, Jiří Kodad, Karel 
Paichl a další. Reprezentanti do-
sahovali úspěchů jak v kategorii 
jednotlivců, tak v kategorii druž-
stev. V roce 2009 naše družstvo 
v disciplíně perkusní pistole 
vojenská získalo druhé místo a 
Karel Paichl třetí místo na MČR 
v Sokolově, v roce 2010 byl pan 
Vlastimil Koula na druhém místě 
v křesadlové pistoli a naše druž-
stva obsadila třetí a čtvrté mís-
to. Dobrá umístění dosahují naši 
střelci kontinuálně.

voj nastal až po sametové revo-
luci. V současnosti se závodí v 
disciplínách křesadlová puška 
vojenská a civilní, perkusní puš-
ka vojenská a civilní, křesadlová 
pistole vojenská a civilní, per-
kusní pistole vojenská a civilní, 
perkusní revolver, perkusní bro-
kovnice, křesadlová brokovnice 
a doutnáková puška. Závodník 
vystřelí 13 ran na vzdálenost 25, 
50 nebo 100 metrů a 10 nejlep-
ších zásahů se započítává. Cel-
kový čas pro střelbu včetně na-
bíjení činí 30 minut.
Střelba z předovek v našem 
spolku začala v roce 2002, kdy 
klub získal první perkusní zbra-
ně. Naši střelci jsou amatéři, 
a proto si musí platit všechny 
výlohy spojené s účastí na mis-
trovských soutěžích. Přesto na 

Závěrem Vám položíme soutěž-
ní otázku: Kolik ran střílí závodník 
při soutěži z perkusních zbraní? 
Odpověď odešlete na email 
soutěž.ssk@seznam.cz a uveďte 
svoje jméno a telefonní kontakt. 
Pokud vyhrajete, budeme vás 
kontaktovat a domluvíme kon-
krétní údaje. Dle domluvy si mů-
žete vystřelit 30 ran z malorážky 
nebo 20 ran z velkorážky. Pokud 
máte zájem o sportovní střel-
bu navštivte také náš facebook 
nebo webové stránky www.ssk-
-bilina.estranky.cz.
Vítězem prvního kola této sou-
těže se stal Vlastimil Pekárek z 
Bíliny. Gratulujeme a těšíme se 
na Vaše odpovědi.

Dopisovatel SSK

Soutěžte se střelci, tentokrát na téma historických zbraní
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přÍspĚVek ZastUpiteLe MĚsta

reakce VeDeNÍ MĚsta Na přÍspĚVek ZastUpiteLe

Koalice, prostřednictvím projektu 
„Pod ochranou města“, přizvala před-
sedy SVJ ke spolupráci při řešení ne-
utěšené situace s nepřizpůsobivými 
občany. Projekt „Pod ochranou města“ 
vychází z aktivity v sousedním Mostě 
a je založen na aktivní spolupráci mezi 
městem a zástupci bytových fondů.
Město předsedům SVJ nabízí pod-
poru především v podobě informací, 
které mohou pomoci při jednání s ma-
jiteli bytů, jejichž nájemníci nedodržují 
pravidla. Důležitou součástí projektu 
je odkaz na rekodifikaci občanského 
zákoníku, konkrétně na odpovědnost 
vlastníka nemovitosti za škody způso-
bené jeho nájemcem.
Až dosud je vše v pořádku a každá ak-
tivita je určitě vítána.
Jenomže to stejné, s čím nyní koalice 
oslovila předsedy SVJ a zorganizovala 
s nimi několik veřejných setkání,  jsme 
navrhovali my již v lednu 2019 a poté 
jsme se  to snažili tři a půl roku mar-
ně prosadit. Příklad posuďte sami a 
nejděte rozdíl.
Náš materiál z roku 2019: „Hraničním 
řešením proti „bezradnému“ vlastní-
kovi, který soustavně trpí poškozo-
vání majetku nájemci nebo uživateli 
bytových jednotek může být §1184 
NOZ, kdy na návrh osoby odpověd-
né za správu domu nebo dotčeného 
vlastníka jednotky může soud nařídit 
prodej jednotky toho vlastníka, který 
porušuje povinnosti uložené mu vy-
konatelným rozhodnutím soudu způ-
sobem podstatně omezujícím nebo 
znemožňujícím práva ostatních vlast-
níků jednotek.“ A nyní materiál, který 
je předsedům SVJ rozdáván zástupci 
koalice: „Dle novely zákona č.89/2012 
Sb.
Občanský zákoník, § 1184, může soud 
na základě návrhu správce SVJ naří-
dit prodej bytu tohoto vlastníka, který 
i přes písemnou výstrahu porušuje 
své povinnosti způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím vý-
kon práv ostatních vlastníků bytů.“
Také jste v tom rozdíl nenašli?
Pohodlně se usaďte, možná to bude 
delší čtení, za což se dopředu omlou-

Vážení čtenáři,
jako součást koalice, kterou opoziční 
zastupitel pan Daniel Hendrych (Naše 
Bílina – Svobodní) ve svém článku bez 
důkazů napadá, si dovolujeme vyjádřit 
se k některým uvedeným obviněním 
(jak jinak to nazvat?).
Pan zastupitel D. Hendrych 4 roky vy-
práví, že má právní analýzu, která na-
bízí řešení s nepřizpůsobivými nájem-
níky. Jeho „spásnou“ právní analýzu 
nikdo nikdy neviděl, neustále o ní pou-
ze mluví. Opakovaně byl vyzván, aby 
jí předložil. NIC. Dokonce byl vyzván, 
aby jí tedy nabídl městu k odkoupení. 
NIC.
Ano, současně navrhl, aby si tuto práv-
ní analýzu nechalo zpracovat město. 
Což zastupitelstvo schválilo. Výsled-
kem právní analýzy bylo shrnutí sou-
časných možností, které město má. Je 
třeba upozornit, že to nejsou nájemníci 
v bytech města, které je možné nazý-
vat nepřizpůsobivými. Proto jsou mož-
nosti města velmi omezené.
Panu Hendrychovi se zpracovaná 
analýza nelíbila, že nic neřeší. Co ji-
ného jsme mohli čekat? Viz i příspě-
vek jednoho opozičního zastupitele k 
tomuto tématu při jeho projednávání. 
Kdyby nějaké účinné právní řešení 
existovalo (a to ještě v době bezbře-
hé korektnosti), tak by ho přeci každé 
město už dávno využívalo a byl by klid. 
Pan zastupitel D. Hendrych ho prý má 
(ale nedá).
Právní analýza byla objednána u práv-
níka města, který pro město Bílinu 
pracoval více než 25 let. Proč by tedy 
mělo být nějaké výběrové řízení?
Jeho tvrzení, citujeme „A tady vyšlo 
najevo, že koalice úmyslně změnila 

vám.
V lednu 2019 jsme podali návrh na 
vypracování právní analýzy za úče-
lem posouzení možností řešení, která 
povedou k omezení obchodu s chu-
dobou. V dubnu 2019 nám měla být 
právní analýza předložena. Místo toho 
nám byl předložen nic neříkající mate-
riál o dvou stránkách.
Vznesli jsme proto námitku, že koalicí 
dodaný materiál rozhodně není právní 
analýza, kterou jsme v našem návrhu 
usnesení navrhovali, ale že jsou to dva 
listy prázdného textu. Stejného názoru 
byli i někteří další zastupitelé. Přesto si 
koalice odhlasovala, že dodaný mate-
riál je námi navrhovaná právní analýza.
Později jsme vznesli dotaz, proč ne-
bylo na vypracování právní analýzy 
zadáno výběrové řízení, jak bylo v na-
šem návrhu usnesení uvedeno a na-
místo toho bylo vypracování analýzy 
zadáno někomu napřímo.
A tady vyšlo najevo, že koalice úmysl-
ně změnila text našeho návrhu usne-
sení tak, aby se výběrové řízení na 
vypracování právní analýzy zadávat 
nemuselo a analýzu koalice mohla za-
dat napřímo, komu ona chtěla.
Bohužel jsme si toho při projednávání 
našeho návrhu nevšimli, protože jsme 
prostě nepředpokládali, že se takto 
koalice bude chovat, že zájem o spo-
lupráci bude jen předstírat. Mimocho-
dem přesně taková praxe byla i v při 
dalších našich návrzích, například při 
naší snaze řešit lázně.
Bylo nám  jasné, že koalice nemá zá-
jem o spolupráci, přesto jsme nechali 
vypracovat materiál, který se týkal 
zvýšené odpovědnosti vlastníka ne-
movitosti a tento materiál jsme v červ-
nu 2019 přinesli na jednáni rady. Ně-
kolikrát jsme se pak na tento materiál 
odkazovali. Nejdříve bez reakce, poté 
nám bylo sděleno, že nikoho v pod-
nikání nemůžeme omezovat, protože 
nám v tom brání Základní listina práv 
a svobod a nakonec nám někteří za-
přeli, že jsme na radu materiál vůbec 
přinesli.
Potýkat jsme se ale museli s ledasčím. 
Především s nezájmem a zlehčováním 

text usnesení, ...“. To je docela „silné 
kafe“. Předpokládáme, že pro toto ob-
vinění předloží důkazy. Za prvé usne-
sení zastupitelstva se na jednání před 
hlasováním přečte, všichni zastupitelé 
jej mají na obrazovce, mohou navrh-
nout změny návrhu usnesení, pak se 
teprve hlasuje (i on byl „PRO“ navr-
žené usnesení!). Zápis se následně 
ověřuje ještě dvěma zastupiteli. Kdy, 
kdo a jak úmyslně změnil text? Pan 
zastupitel D. Hendrych tímto obvinil i 
ověřující zastupitele a také pracovníky 
městského úřadu?
Dokonce vám pan zastupitel D. Hen-
drych současně rovnou sděluje, citu-
jeme “Bohužel jsme si toho při pro-
jednávání našeho návrhu nevšimli, ...“. 
Zvláštní, nemyslíte? On si nevšiml, až 
teď po 3,5 letech, dva měsíce před 
volbami!
Celý průběh projednávání můžete 
sami shlédnout v archivu vysílání za-
stupitelstva dne 20. 2. 2019, bod jed-
nání č. 30 (archiv vysílání naleznete na 
www.bilina.cz).
Další tvrzení, citujeme: „Mimochodem 
přesně taková praxe byla i v při dalších 
našich návrzích, například při naší sna-
ze řešit lázně“. Nikdo panu Hendrych-
ovi nebránil a nebrání, aby se v tématu 
lázní aktivně angažoval. On vám jistě 
vyjmenuje, co vše konkrétního pro to 
udělal kromě návrhu, že to má město 
řešit. Když byl bod lázní dán jako sa-
mostatný bod na jednání zastupitel-
stva a záměrně až nakonec jednání, 
aby se mohlo diskutovat, tak tento 
bod starostka po pár minutách ukon-
čila, protože nikdo k tomu nic neměl. 
Ani pan zastupitel D. Hendrych.
Projednávání tohoto bodu můžete 

celkové situace. Museli jsme například 
odmítat tvrzení, že si byty v Bílině ob-
chodníci s chudobou nekupují a kupo-
vat nebudou. Na konkrétním příkladu 
jsme to koalici i doložili. Uvedli jsme 
příklad jednoho panelového domu na 
sídlišti Za Chlumem, kde se prodalo 
dvanáct bytů. Nikdo z kupujících ne-
měl trvalé bydliště v Bílině a pět kupu-
jících byly právnické osoby.
Údaji z Českého statistického úřadu 
jsme zase vyvraceli tvrzení, že se do 
Bíliny nestěhují lidé více nežli do jiných 
měst v našem regionu. Žádali jsme o 
účast na schůzce se zástupci maji-
telů bytových fondů, mimochodem 
jsme tyto schůzky navrhovali hned na 
začátku my, ale nebylo nám to umož-
něno s odůvodněním, že schůzka není 
určena pro zastupitele. Na to jsme po-
dali stížnost na Odbor veřejné správy, 
dozoru kontroly Ministerstva vnitra, 
který nám dal za pravdu a konstato-
val, že právě zastupitel, který pak o 
věcech hlasuje, by měl mít co nejlepší 
přístup k informaci.
Stížností jsme na Odbor veřejné sprá-
vy, dozoru kontroly Ministerstva vnitra 
podali vícero a pokaždé nám dal za 
pravdu.
V jednom případě dokonce konsta-
toval, že byl porušen zákon o obcích 
a jednací řád zastupitelstva a byl vy-
sloven údiv nad takovou hrubou ne-
znalostí ze strany vedení města. Ve 
skutečnosti to nebyla neznalost, ale 
úmysl.
Opakovaně jsme se snažili prosadit 
stálou přítomnost strážníků městské 
policie na sídlišti Za
Chlumem a to na úkor centra města, 
zejména náměstí, kde jsou strážníci 
využíváni jako hlídači parkování, za-
tímco jsou na zmíněném sídlišti ob-
čané přepadáváni už i za bílého dne. 
Bezvýsledně.
Několikrát jsme otevřeli téma situace 
na ZŠ Za Chlumem, protože argument 
zřizovatele školy, tedy města Bíliny, že 
paní ředitelka školy má při řešení pro-
blémů plnou důvěru, nám, vzhledem 
k možnostem paní ředitelky, přišel 
alibistický.

sami shlédnout v archivu vysílání za-
stupitelstva dne 26. 2. 2020, bod jed-
nání č. 54.
Další jeho (předvolební) téma o ku-
pování bytů obchodníky s chudobou: 
město asi těžko může zamezit, aby 
někdo někde nekoupil/neprodal sou-
kromý byt. Asi těžko je samo všechny 
může zkupovat (který upřednostní, za 
jakou cenu atd.). Město naopak vykou-
pilo 36 bytů (ve 3 vchodech) na Teplic-
kém předměstí, které původní majitel 
pan Špindler nabídl na trh k prodeji. 
Určitě vám pan zastupitel D. Hendrych 
vysvětlí, proč tento výkup nepodpořil.
Další téma, citujeme „Opakovaně 
jsme se snažili prosadit stálou pří-
tomnost strážníků městské policie na 
sídlišti Za Chlumem.“ Škoda, že není 
přesnější. Chtěl, aby byla zřízena stá-
lá služebna městské policie Za Chlu-
mem. Ředitel MP sdělil mnoho důvo-
dů, proč to nemá smysl, zejména to, 
že dojezd odkudkoli v rámci města na 
Chlum je krátký. A my chceme strážní-
ky v ulicích, ne v kanceláři. Projedná-
vání jeho návrhu včetně podrobného 
vyjádření ředitele MP opět můžete 
sami zhlédnout na videozáznamu z 
jednání zastupitelstva dne 24. 6. 2020, 
bod jednání č. 43.
Škoda. Místo osočování, co nedělá 
současná koalice, vám měl pan opo-
ziční zastupitel D. Hendrych sdělit, 
co opravdu konkrétně za čtyři roky 
kromě kritiky udělal, a hlavně kon-
krétně navrhl on či jeho kolegové v 
rámci komisí a pracovních skupin. My 
si pamatujeme jen na jeho opravdu 
detailně zpracovaný návrh pomní-
ku odsunutým sudetským Němcům 
(tím nechceme hodnotit historii, jen 

Celé tři a půl roku nám koalice aktivně 
kladla překážky. Proč to koalice děla-
la? Možná proto, protože sama nepři-
cházela s žádnými návrhy a nechtěla, 
aby s návrhy byla spojována opozice. 
Proč nyní, pár měsíců před volbami, 
vyvíjí aktivitu, na to si asi každý odpoví 
sám. Možná na to najdeme odpověď 
v reakci na tento příspěvek, možná 
dostaneme i vysvětlení, proč je celý 
projekt spolupráce mezi městem a 
předsedy SVJ  jen okopírován.
Například bych čekal doplnění o mož-
nosti úprav stanov SVJ a další. Velmi 
kontroverzní je nabídka majitelům 
bytů, kteří s problematickými nájem-
níky ukončí nájemní vztah, garantovat 
majitelům úhradu nákladů na bytovou 
jednotku až na dobu šesti měsíců a na 
poslední tři měsíce navíc s 10% ziskem 
je minimálně k diskuzi. Zvláště, když 
bychom majiteli takové nemovitosti 
(bytu) vlastně platili jen za to, že dodr-
žuje zákon.
V materiálu jsou také uvedeni členové 
komise, kteří již členy komise dávno 
nejsou. Součástí
realizačního týmu je pracovní skupina 
o síle dvou členů, která se za rok své 
existence ani nesešla. Možná dosta-
neme vysvětlení, co se změnilo, když 
námi iniciovaná spolupráce mezi 
městem a SVJ byla odmítána s odů-
vodněním, že primárně bychom měli 
řešit záležitosti města. A nakonec nám 
určitě někdo podá vysvětlení, co zři-
zovatele ZŠ Za Chlumem, tedy město 
Bílina přimělo pár měsíců před volba-
mi učinit tak radikální krok a najmout 
ochrannou službu, když se situace na 
této škole oproti předchozím rokům 
nějak dramaticky nezměnila.
Závěrem jeden údaj. V našem městě 
se podle Daniela Hůleho rodí v Česku 
největší podíl dětí nevzdělaným rodi-
čů, jedná se údajně až o 36 procent.
Takže, ne že situace v Bílině není tak 
špatná, jak se nám stále snaží někteří 
namluvit, situace v našem městě je 
naopak hrozná.

Daniel Hendrych, Naše Bílina – Svobodní

ukázat na čtyřletou práci opozičního 
zastupitele). Projednávání jeho návrhu 
opět můžete sami zhlédnout v archivu 
vysílání zastupitelstva dne 23. 10 .2019, 
bod jednání č. 19.
Nebo vám pan zastupitel D. Hendrych 
vyjmenuje, jak aktivní byli jeho zástup-
ci v komisích, například i v komisi pro 
bezpečnost a prevenci kriminality, 
která je realizačním týmem v rámci 
programu Pod ochranou města a ja-
kou měli docházku. Nikdo jim v aktivi-
tách nebránil.
K jeho snaze naznačovat, že aktivity 
města v posledních měsících ohled-
ně situace školy Za Chlumem nebo 
ohledně rázné okamžité zamítavé re-
akce starostky města na snahu Správy 
uprchlických zařízení umístit v Bílině 
nikde nechtěnou stovku ukrajinských 
Romů souvisí jen s nadcházejícími 
volbami, sdělujeme, že my jsme snad 
tyto situace nyní vyvolali, abychom je 
následně rázně museli řešit? Navíc lze 
opět dohledat ve veřejně přístupných 
zdrojích, že město situaci řeší dlou-
hodobě. Například situaci na ZŠ Za 
Chlumem nebo omezení obchodu s 
chudobou řešíme se zákonodárci již 
od roku 2019.
Podle nás si větší představu o názo-
rech pana zastupitele D. Hendrycha 
k bezpečnosti, výkupu bytů a postoji 
starostky k pokusu o umístění ukrajin-
ských Romů uděláte z jeho příspěvků 
na sociální síti Facebook, kde vystu-
puje pod anonymním účtem „Bílinská 
Fraktura“.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová    
starostka města
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Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou veřejné za-
kázky na:
- rekonstrukci chodníku, veřej-
ného osvětlení a přechodu pro 
chodce v ulici Za Chlumem je 
nabídka společnosti HERKUL, a. 
s., Obrnice,
- vybudování hasičské zbrojnice 
pro jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů je nabídka společ-
nosti POHL cz, a. s., Roztoky. 

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na:
- dodání osobního vozidla pro 
Městský úřad Bílina,
- vybudování skateparku v loka-
litě sídliště Za Chlumem.

Rada města schválila smlouvy o 
poskytnutí nadačního příspěvku, 
na základě kterých obdrží město 
Bílina od Nadace ČEZ 120 tisíc 
korun na tzv. oranžový přechod 
v ulici Zadní, 500 tisíc korun na 
revitalizaci zahrady při mateřské 
škole v ul. A. Sovy a 200 tisíc ko-
run na Májový jarmark. 

Rada města schválila smlouvu 
s Ústeckým krajem, na základě 
které obdrží město Bílina nein-
vestiční dotaci z programu na 
záchranu a obnovu kulturních 
památek ve výši 988.600 Kč na 
zajištění havarijního stavu hlavní 
budovy v lázních. 

Rada města schválila přijetí 
daru od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN na obědy pro 
děti. Základní škola Lidická ob-
drží pro rok 2022 částku ve výši 
99.499 Kč pro 51 žáků a základní 
škola Za Chlumem pro rok 2022 
a 2023 částku ve výši 334.977 Kč 
pro 55 žáků. 

Rada města schválila podá-
ní projektů „Modernizace od-
borných učeben na základních 
školách v Bílině“ a „Vybudování 
informačního centra v objektu 
č. p. 23, Mírové náměstí, Bílina – 
Černý kůň“ do výzev k předklá-
dání strategických projektů do 
programového rámce ITI Ústec-
ko-chomutovské aglomerace. 

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci Ministerstva 
vnitra ČR na pořízení nové cis-
ternové automobilové stříkačky 
a pořízení nového dopravního 
automobilu nebo požárního pří-
věsu pro hašení pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů. 

Rada města schválila prodejní 
cenu stolního kalendáře města 
Bílina pro rok 2023 s názvem Bí-
lina v barvách ve výši 55 Kč/ks. 
Nový kalendář bude k dostání v 
infocentru od příštího týdne. 

Rada města schválila žádost 
vedoucí Kulturního centra Bílina 
o uzavření smluv o zprostředko-
vání, na základě kterých budou 
možné platby elektronickými 
benefitními kartami v kulturních 
zařízeních a v informačním cen-
tru. 

Rada města souhlasila s vytvo-
řením stipendijních programů na 
podporu zvýšení počtu lékař-
ských i nelékařských zdravotnic-

kých pracovníků, v návaznosti na 
informace Ústeckého kraje týka-
jící se řešení problematiky nedo-
statku zdravotnického personálu 
v Ústeckém kraji. 

Rada města souhlasila s rea-
lizací energeticky úsporných 
opatření přímou investicí města 
a dotačních prostředků např. z 
modernizačního fondu v objek-
tech Hornická nemocnice s po-
liklinikou, Dům dětí a mládeže, 
ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem, 
která budou spočívat např. v po-
řízení fotovoltaické elektrárny na 
výše uvedených budovách. 

Rada města vzala na vědomí 
přehled vyhodnocených ve-
řejných zakázek zadávaných 
prostřednictvím systému E-
-ZAK za období od 01.11.2021 
do 12.07.2022, kdy za uvedené 
období bylo ušetřeno 10.058.713 
Kč z předpokládaných 87.744.144 
Kč. Ušetřené finanční prostřed-
ky budou použity na další rozvoj 
města.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny z 26. července 2022

VÍCE NA: www.bilina.cz

reakce VeDeNÍ MĚsta Na přÍspĚVek ZastUpiteLe

Vážení občané města Bíliny,
dovolte mi krátce reagovat za místní 
sdružení ODS, které je také součástí 
koalice, na článek pana zastupitele 
Daniela Hendrycha.
Nejprve bych chtěla vyslovit polito-
vání, že jsme nuceni reagovat zde v 
Bílinském zpravodaji a neřešíme výtky 
a postřehy pana zastupitele přímo na 
jednání zastupitelstva, kam si mys-
lím, že tato diskuse hlavně patří. Jako 
druhý povzdech si neodpustím to, že 
občané Bíliny by měli vnímat spíše 
výsledky snažení zastupitelstva a ne-
mělo by se řešit kdo, kdy a s čím přišel 
pro zlepšení nějakého problému, ale 
jsme kolektivní orgán vedení města a 
z tohoto důvodu se domnívám, že by-
chom neměli vést tyto potyčky smě-

rem k občanům.
Nyní bych ráda konkrétně reagovala. 
Pan zastupitel přišel s několika návrhy 
a vždy se k nim zastupitelstvo vyjá-
dřilo, zda vnímá jeho návrh jako po-
třebný či užitečný. Jako příklad bych 
ráda uvedla návrh pana zastupitele na 
vznik Juniorské komise, která se zřídi-
la, protože zastupitelstvo toto vnímalo 
jako potřebné. Juniorská komise se 
však ani jednou nesešla a předsedky-
ní této komise byla členka strany pana 
zastupitele Hendrycha. 
Jako další návrh pan zastupitel předlo-
žil připojení se k výzvě starostů, se kte-
rým zastupitelstvo souhlasilo a město 
se k této výzvě připojilo, a navíc samo 
iniciovalo ještě další apely na vládu 
pro změny v sociální oblasti pro boj 

obchodu s chudobou a další problé-
my tížící naše město díky vyloučeným 
lokalitám. K návrhu dalšího využití 
lázeňského domu se uskutečnilo za-
stupitelstvo řešící pouze tento bod, na 
kterém jsme se bohužel nedomluvili 
na dalším postupu využití lázní – zda 
lázně prodat, pronajmout či provozo-
vat městem. Z tohoto důvodu koalice 
přistoupila k opravě a záchraně této 
budovy jako takové, bez návaznosti 
na další využití.
Nemohu souhlasit s tvrzením, že ná-
vrhy pana zastupitele nebyly vysly-
šeny. Podrobná odpověď je součástí 
reakce paní starostky, se kterou se 
plně ztotožňujeme. Pouze bych ještě 
chtěla reagovat na zmíněné stížnos-
ti podané na Odbor veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
Pokud by bylo zjištěno pochybení při 
výkonu působnosti, bylo by město mi-
nisterstvem neprodleně informováno 
a vyzváno k nápravě. Nic podobného 
se však nikdy nestalo.
Pokud by se někdo rád dozvěděl více 
k těmto „pseudokauzám“ je možné 
zhlédnout všechna jednání zastupi-
telstva z archivu, na tomto odkaze: 
https://live.publicstream.cz/bilina/
archiv.
Děkuji za možnost se vyjádřit, za míst-
ní sdružení ODS.

Marcela Dvořáková
místostarostka města

MĚSTO BÍLINA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ FUNKCE

Stavební, právní III

na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině, odbo-
ru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu s platovým zařazením v 10. plat. tří-

dě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč plus poskytnu-
tí osobního příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů.

Lhůta podání přihlášky: doručit nejpozději 16. 8. 2022
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – stavební, právní - neotevírat“ doručit osobně do 

podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody smluvních stran

Informace: vedoucí ODŽPaSÚ Ing. Oldřich Jedlička, tel.: 417 810 890, mob.: 720 942 855

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů. 

Více informací na www.bilina.cz.

OZNÁMENÍ
Ve dnech 1. až 3. září 

se bude u Elektrické stani-
ce v Chotějovicích konat 

plánované taktické cvičení 
jednotek Armády ČR, HZS ÚK, 
Policie ČR, krizového orgánu 
Ústeckého kraje, společnos-

tí ČEPS a ČEZ Distribuce.
Tématem cvičení je v době 
zvýšených bezpečnostních 

rizik zabezpečit v součinnos-
ti se složkami AČR a bez-

pečnostními složkami státu 
střežení vybraného objektu.
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Za náš spolek Obec Baráčníků děkuji spolku Pohádkový les Bílina, 
že na mne a celý spolek, pamatovali na ceduli na počátku cesty do 
Pohádkáče. Já po panu Sekerovi byl pokračovatelem v práci o les, 
později  pomohli i členové spolku Baráčníků.

Vladislav Heřmánek, ponocný obce Baráčníků Jana Žižky z Trocnova

Informační centrum Bílina děkuje panu Miroslavu Hrubešovi za vě-
nované hornické kahany a panu Pavlu Mojžíši za unikátní knihu Zápi-
sy zřízenců drah z roku 1908.

Lada Hubáčková

Mnohokrát děkujeme městu Bílina za každoroční finanční podporu, 
díky níž se mohly v tomto roce uskutečnit výjezdy našich rodinných 
skupin po malebných zákoutích republiky, cyklistický výjezd podél 
Labe z Krkonoš do Hřenska a prázdninový pobyt v bílinském kempu. 
Díky finanční podpoře bylo též možné lépe vybavit naši keramickou 
dílnu a nakoupit mnoho potřeb k tvoření. Můžeme tak realizovat dal-
ší nápady pro radost. Děkujeme!

Dětský domov Tuchlov

INZERCE

VZpoMÍNka poDĚkoVÁNÍ

Dne 2. srpna uplyne rok, co nás opustila milovaná maminka, snacha a ba-
bička

Zlatoslava Hinková
Vzpomínají dcera Romana s manželem a vnukem Lukášem.

Dne 16. srpna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček

Bohumil Čejkovský
S láskou vzpomíná manželka Irena, děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 8. srpna uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustila milovaná manželka, 
maminka a babička

Marie Jakabová
Stále vzpomínají manžel, děti a vnoučata. Nikdy nezapomeneme.

Dne 3. září 2022 to bude 15 let, co zemřel milovaný manžel, tatínek a dědeček

Radek Krišal
S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 

Dne 13. srpna by oslavila své 76. narozeniny paní 

Irena Kučerová
Už s námi není 13 let. Vzpomínáme s láskou. Syn Miloslav Kučera 
s manželkou Evou.

NABÍZÍM
MONTÁŽ NÁBYTKU, 

MALÍŘSKÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE,
ČIŠTĚNÍ A NATÍRÁNÍ FASÁD, STŘECH

vena1975@seznam.cz
722743865
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hc Draci bÍLiNa Z.s.

hc Draci 

sk FaVorit bÍLiNa

Až vstoupí první uživatelé a ná-
vštěvníci na zimní stadion v Bíli-
ně, jistě jejich pozornosti neunik-
ne probíhající změna interiéru a 
části exteriéru zimního stadionu.
V současnosti je hotové nové 
osvětlení, jenž přinese nejen 
vyšší svítivost, ale také výraznou 
úsporu elektrické energie. Vác-
lav Charamza, vedoucí stadionu, 
tímto krokem rychle zareagoval 
na rostoucí ceny energií.
Zároveň podpořil s ředitelkou 
MTSB, Olgou Roučkovou naše 
prosby o nátěru ledové plochy.
Snad poprvé v historii stadionu 
bude ledová plocha natřená bí-
lou speciální barvou. Ta přinese 
s novým ledkovým osvětlením 
výrazně lepší odrazivost světla a 

ka, které si nechal vytvořit spolek 
mládeže a pod kterým do nové 
sezóny vstoupí v krajské lize i 
tým dospělých.
Nové, moderní logo města Bíliny 
bude umístěno podél modrých 
čar. Tato loga budou vytvořeny 
na MECH bannerovinu a budou 
opakovaně k použití.
Chceme poděkovat MTS Bíli-
na za podporu, městu Bílina za 
vstřícnost a Severočeským do-
lům za výrobu těchto bannerů.
Těšíme se na Vás a vaše děti na 
startu nového ročníku přímo na 
zimním stadionu v Bílině.
Na přiložené fotografii můžete 
vidět vizuální zpracování.

František Weigl

Dračí mládež má za sebou po-
vedenou letní přípravu, kterou 
absolvovali zejména na sporto-
vištích v Tyršově zahradě a škol-
ských zařízeních Za Chlumem a 
Aléské. Tréninkové dávky naši 
sportovci absolvovali po dobu 
dvou měsíců.Ti nejmenší, naše 
Dračí líheň, pojali přípravu více 

zábavně a v rámci pohybových 
aktivit navštívila třeba Pohádko-
vý les. U nejmenších je potřeba 
se více zaměřit na pohybový roz-
voj, než na nabírání kondičních 
dávek. To samé platí i u o několik 
let starších dětí.
Za to dorostenci a junioři dosta-
li během letní přípravy pořádně 

zabrat. Oproti zvyklostem z mi-
nulých let některé tréninkové 
jednotky proběhly v Chomu-
tovské Net aréně, a to zásluhou 
dobrých vztahů s chomutovský-
mi Piráty. Kluci si tréninkem na 
ledě zpestřili nemilovanou část 
sezóny.
Zde také polykalo své tréninkové 

dávky nově se tvořící mužstvo 
dospělých, které nastoupí v Kraj-
ské lize do ročníku 2022/23.
První přípravný domácí zápas 
před sezónou muži odehrají 30. 
srpna na zimním stadionu v Bíli-
ně od 18 hodin proti Klášterci nad 
Ohří.

František Weigl 

Cyklistická sezóna je v plném 
proudu a závodníci SK FAVORIT 
Bílina mají v letošním seriálu zá-
vodů na pilno.
V červnu na závodníky čeka-
ly dva závody, a to Tuchořické 
okruhy, kde jsme obsadili tyto 
pozice:

zvýší zážitek ze samotné hry pro 
všechny zúčastněné.
Zároveň dojde ke změně hlav-
ního loga ve středovém kruhu. 

Místo již pro marketingové po-
třeby města nepoužívaného 
erbu, bude uprostřed ledové 
plochy umístěno nové loga dra-

M 40 – 2. F. Šlajchrt, 4. R. Krupka, 
6. V. Borl
M 50 – 3. M. Vyhnálek, 8. J. Pleva, 
13. R. Kadlec
M 60 – 7. R. Lüftner, 8. J. Vasko, 9. 
J. Kronich
Ž – 3. P. Schäferová

Závod Krupka – Komárka:
M 19 – 2. J. Pleva
M40 – 2. F. Šlajchrt, 8. V. Borl,  
10. J. Töpfer
M 50 – 5. M. Vyhnálek, 7. J. Pleva, 
10. R. Kadlec
M 60 – 2. R. Lüftner, 3. V. Kopta
Ž – 2. P. Schäferová, 3. Ž. Plevová

Začátkem prázdnin přišel i vr-
chol sozóny Sweepsport cupu. 
V Roudnici na Zavadilce se po 
oba sváteční dny jeli cyklistické 
závody, které byli součástí Mis-
trovských závodů SAL. Pro naše 
borce byl druhý závodní den vel-
mi úspěšný, přičemž jsme získali 
hned 3 mistrovské tituly.
Časovka jednotlivců - Memoriál 
Zdeňka Bambáska:
M 40 – 4. F. Šaljchrt, 5. R. Krupka

M 50 – 2. M. Vyhnálek, 7. J. Pleva, 
8. R. Kadlec
M 60 – 3. V. Kopta
Ž – 2. P. Schäferová, 3. Ž. Plevová

Silniční závod
Memoriál Vladimíra Urbana 
nejst.:
M 30 – 1. J. Wolf
M 40 – 1. F. Šlajchrt, 6. R. Krupka
M 50 – 1. M. Vyhnálek, 2. J. Pleva, 
9. R. Kadlec
M 60 – 6. R. Lüftner
Ž – 3. P. Schäferová
Druhý červencový víkend čekal 
na závodníky těžký závod Most 
– Lesná. Počasí závodníkům 

nepřálo, déšť, vítr a na horách  
9 stupňů potrápilo i ty zkušenější 
borce.
Výsledky:
M 19 – 2. J. Pleva
M 40 – 4. R. Krupka
M 50 – 3. M. Vyhnálek
M 60 – 5. R. Lüftner

Dalšími závody v seriálu jsou 
Tour de Boletice v polovině 
července, které ovšem nejsou 
bodované v SAL. Na bodova-
ný závod si musíme počkat do 
21.8.,kdy jsou na programu Svin-
čické okruhy.           

Žaneta Plevová

Ledová plocha na zimním stadionu bude mít nový vzhled

Draci dokončili letní přípravu bez potíží

Cyklisté mají za sebou několik závodů

SPORT





kULtUrNÍ serVis

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 28. srpna 
I MY TO DOKÁŽEME 
Prodejní výstava výrobků teplic-
ké chráněné dílny – Chráněnka.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
čtvrtek 18. srpna, 15 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE NEJEN 
PRO SENIORY – K tanci a posle-
chu zahraje Duo Hvozdovi.

čtvrtek 25. srpna, 10 hodin
KAVÁRNA NA ULICI
Pojízdná kavárna na Mírovém 
náměstí v Bílině. Zastavení na 
kávu za doprovodu hudby. Hu-
dební produkce po 14. hodině.

LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ
neděle 14. srpna, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový minifes-
tival. Vystoupí DON BON, Pavel 
Houfek, U-style. Ve spolupráci s 
Malá Paříž Teplice.

neděle 28. srpna, 15 hodin
NEDĚLNÍ KAFÁČ
Hudební multižánrový minifes-
tival. Vystoupí Der Šenter Gob, 
Josef Svoboda, Štěpán a Brigita. 
Ve spolupráci s Malá Paříž Tep-
lice.

ALTÁNEK
LÁZEŇSKÝ PARK KYSELKA
čtvrtek 11. srpna, 16 hodin
KDE JE TEN JEŽEK
Oblíbené teplické divadélko se 
vrací k altánku se svou zábav-
nou pohádkou.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
pátek 19. srpna, 16 hodin
REVIVAL FEST
Vystoupí: Absolute Bon Jovi 
revival, Wanastowi vjecy revi-
val, Green Day revival Prague, 
Špejbl´s Helprs AC/DC revival 
band.

LETNÍ KINO KYSELKA
čtvrtek 11. srpna, 21.30 hodin
BESTIE
Vyvézt rodinu na Safari vypadá 
na první pohled jako báječný 
nápad. S

pátek 12. srpna, 21.30 hodin
STŘÍDAVKA
Když se ze tří rodin stane jedna 
velká, budou potřebovat pořád-
ný plán. 

sobota 13. srpna, 21.30 hodin
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
Pokračování oceňovaného ho-
roru Sirotek z roku 2009. 

čtvrtek 25. srpna 2022 od 21:30 
hodin
AFTER: POUTO

Čtvrtá kapitola filmového a kniž-
ního fenoménu After .

pátek 26. srpna, 21.30 hodin
NENE
Malá koňská farma uprostřed 
kalifornské pouště a na ní dva 
sourozenci, kteří zažívají věci, 
nad nimiž byste jen nevěřícně 
kroutili hlavou a říkali Nene. 

sobota 27. srpna, 21.30 hodin
POZVÁNKA DO PEKLA
Po smrti své matky a bez příbuz-
ných podstoupí Evie test DNA  
a objeví dlouho ztraceného bra-
trance.

AREÁL LÁZEŇSKÉHO 
PARKU KYSELKA
sobota 3. září, 10 hodin
BÍLINSKÉ SLAVNOSTI
DEN HORNÍKŮ
Na hlavní hudební scéně vy-
stoupí ATMO music, O5 a Rade-
ček, Michal Hrůza, Bára Poláko-
vá, Monkey Business.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA
1., 2. a 5. září, 15 hodin
ZÁPIS DO HUDEBNÍHO A LITE-
RÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBO-
RU
Doplňovací zápis pro školní rok 
22/23

5. a 7. září, 15 hodin
ZÁPIS DO TANEČNÍHO 
A VÝTVARNÉHO OBORU
Doplňovací zápis pro školní rok 
22/23

HRADIŠTĚ BÍLINA
sobota 20. srpna, 14 hodin
RANĚ STŘEDOVĚKÉ HRADIŠTĚ 
BÍLINA
procházka hradištěm s archeo-
logy, sraz u Mariánského sloupu 
na náměstí 

GALERIE POD VĚŽÍ
do 28. srpna
MALÍŘSKÝ PLENÉR
Výstava obrazů, které vznikly 
během letošního malířského 
plenéru.

ŽENY NEJEN V SEDU
sobota 10. září, 9 hodin
TAŠTIČKA S PŘIHRÁDKAMI 
NA DOKLADY
Kurz šití. Čapkova 859

15. a 22. září, 17 hodin
ZÁKLADY NA ŠICÍM STROJI
Kurz základů strojového šití.
Čapkova 859

sobota 24. září, 9 hodin
OPLETENÁ LAHEV
Kurz pletení z pedigu.
Čapkova 859


