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BARČA

Barča je snad nejpohodovější fenka v útulku. 
Má ráda úplně všechny, děti, cizí lidi, psy. Je 
naprosto úžasná, nenechá se ničím vytočit, 
je to neustále pozitivní, vítající, ocasem 
mávající, dobrácké stvoření tělem i duší. 
Čistotná, vhodná do bytu, k dětem, psům 
i kočkám. Barča má nadváhu, musí být na 
redukční dietě. Při příjmu měla zvýšené 
jaterní parametry, ale další vyšetření 
ukázala, že se jednalo pouze o následek 
dosavadních špatných stravovacích návyků 
a teď je už v pořádku a připravena najít ten 
nejlepší domov, najít svou vysněnou rodinu. 
Je vhodná i ke starším lidem, pokud ji 
nebudou krmit nevhodnou stravou. Je jí asi 
7 let.

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

Lednová výstava v galerii je 
plná přírody
Zimní období ubírá všem na 
energii a v lednu je do jara ještě 
daleko. Do Galerie Pod Věží ale 
už jaro dorazilo.

Adventní čas v kostele 
zpříjemnily děti, zazpíval 
i pánský soubor ze spřátelené 
obce Kobylí
Třikrát se o letošním adventu 
mohli lidé sejít v bílinském 
kostele při předvánočních 
koncertech.

Bílina letos proinvestuje přes 
osmdesát milionů
Vzniknou nová parkoviště, 
vyroste hasičská zbrojnice, 
zřejmě začne oprava Černého 
koně.

 

Duhové Vánoce na Lidické se 
povedly
Týden od 12. do 16. prosince byl 
v Základní škole Lidická 
ve znamení Vánoc. Nejprve školní
družina připravila pro jednotlivá 
oddělení vánoční tvoření.

Optika Novotná získala ocenění 
již potřetí
V listopadu 2022 byly na 
Krajském úřadě Ústeckého kraje 
slavnostně vyhlášeny výsledky
22. ročníku Národní ceny 
Spokojený zákazník Ústeckého 
kraje.

Bílinský hokejový klub oslavil 
25 let od svého založení
Program oslav pětadvacátého 
výročí HC Draci - mládež byl 
rozprostřen na celou adventní
neděli a přinesl spoustu zážitků 
i radosti, dojetí i úsměvů.
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Milí čtenáři, 

přeji vám, aby pro vás 
byl rok 2023 plný ra-
dosti, pohody a štěs-
tí, abyste měli pevné 
zdraví a kolem sebe 
mnoho přátel a dob-
rých lidí. 
V lednovém vydání 
Bílinského zpravodaje 
se věnujeme hlavně 

rozpočtu města na letošní rok. Je připravený 
jako schodkový, výše výdajů tedy převyšuje 
výši příjmů, rozdíl město pokryje naspořený-
mi penězi z předešlých let. Osmdesát milionů 
půjde na investice, je toho připraveno oprav-
du hodně, některé začaly loni a budou letos 
pokračovat, jiné jsou zcela nové. Milion korun 
je vyčleněn na další ročník participativního 
rozpočtu, lidé tedy budou moc opět předklá-
dat své vlastní návrhy na zlepšení veřejného 
života, a ty, které dostanou nejvíce hlasů, bu-
dou zrealizované.
Dále vás zveme na 28. reprezentační ples 
města, který se uskuteční 21. ledna od 20 ho-
din v Kulturním domě Fontána. Vstupenky si 
můžete koupit v infocentru.
Přeji vám příjemné čtení,

Pavlína Nevrlá
šéfredaktorka
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Město podpoří nově narozené 
občánky
Na prosincovém zasedání rady 
města byla schválena zcela nová 
pravidla programu Podpora po 
narození nového občánka města 
Bíliny.

Rekonstrukce nádražní budovy 
pokračuje
Rekonstrukce nádražní budovy je v 
plném proudu. Správa železnic nyní 
uveřejnila vizualizaci budovy po 
dokončení oprav.

Řidiči mohou nově komunikovat s 
úřadem elektronicky
Ministerstvo dopravy spustilo nový 
Portál dopravy. Umožňuje lidem 
elektronicky komunikovat s úřady.

Bývalý starosta Bíliny Josef 
Horáček zemřel
Jako rána z čistého nebe nás 
zasáhla zpráva o úmrtí našeho 
bývalého starosty, blízkého 
spolupracovníka a přítele, Josefa 
Horáčka.

Podvodník z Bílinska vydělával na 
fiktivním zboží
Podvodníka, který si nekalým 
způsobem vydělával na internetu, 
se podařilo odhalit teplické 
hospodářské kriminálce.

Advent na lůžkových odděleních 
byl plný milých návštěv
V předvánočním čase jsme na 
našich stanicích následné péče
 a stanici sociálních lůžek přivítali 
milé návštěvy.

Michal Svoboda: Fotovoltaika je 
dostupná, nebojte se, jen se dobře 
informujte a zvolte firmu s tradicí
Michal Svoboda z Bíliny je 
technický poradce firmy Columbus 
Energy. V rozhovoru jsme si povídali 
o fotovoltaice, o kterou je 
v poslední době vysoký zájem.
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podpora po narození novÉHo oBčánKa Města BílinY

participativní rozpočet tvoŘíMe BílinU

zácHranná KYnoloGicKá sKUpina centrUM

zuŠ bílina

Na prosincovém zasedání rady 
města byla schválena zcela 
nová pravidla programu Podpo-
ra po narození nového občán-
ka města Bíliny. Město bude za 
daných podmínek poskytovat 
patnáctitisícový dar nově naro-
zeným dětem. 
Žadatelem o dar může být pou-
ze zákonný zástupce dítěte star-

V letošním roce budou reali-
zovány tři projekty, které byly 
předloženy v rámci participa-
tivního rozpočtu Tvoříme Bílinu. 
Tyto tři z celkem čtyř návrhů po-
slala k realizaci veřejnost svými 
hlasy. Uspěl návrh na revitalizaci 
Pohádkového lesa, Bořeňské 

Záchranáři se psy trénovali na 
konci roku vyhledávání osob 
v sutinách domů, využili k tomu 
pro ně málo známé prostory pi-
vovaru. “Je to pro nás nový are-
ál, prostředí je pro záchranáře 
i pro jejich psy neznámé, trénují 
tu tedy nejen samotné vyhle-
dání osoby, ale i orientaci v ne-
známém objektu nebo pohyb 
ve tmě, po různém povrchu, 
v sutinách. Psi tu mají navíc 
plno neznámých pachů,” uve-
dl Luděk Rada, předseda Zá-
chranné kynologické skupiny 
Centrum. Tréninku se zúčast-

Předvánoční čas zpříjemnili 
obyvatelům bíliny žáci základ-
ní umělecké školy. Společným 
znakem předvánočních vystou-
pení byl návrat k tradicím. 
Proto podstatnou část progra-
mu adventního koncertu v kos-
tele sv. Petra a Pavla a následně 
Vánočního koncertu hudebního 
a tanečního oboru v městském 
divadle tvořily směsi českých 
a moravských koled. 
Ty zazněly v podání žákovské-
ho sborečku, bohužel značně 

ší osmnácti let a žádat může 
po dobu 6 měsíců od dovršení 
1 roku věku dítěte. Minimálně 
rok před narozením dítětem 
musí mít žadatel trvalý pobyt v 
Bílině a nově narozené dítě musí 
mít trvalý pobyt v Bílině po ce-
lou dobu od narození. 
Dále musí být žadatel zaměst-
nán, podnikal nebo podniká 

zahrady a parku u domu dětí a 
mládeže.  
V Pohádkovém lese bude díky 
veřejnosti cesta doplněna a dře-
věné sochy vysoké lesní zvěře 
a 3D modely dalších živočichů 
včetně informačních tabulí. Bo-
řeňská zahrada by se měla do-

nebo se soustavně připravoval 
na budoucí povolání v posled-
ních třech letech minimálně v 
součtu po dobu dvou let, při-
čemž se rodičovská a mateřská 
dovolená do těchto lhůt neza-
počítávají. Žadatel nesmí mít 
žádný dluh vůči městu a jeho 
organizacím. Dar nebude po-
skytnut na dítě, na které byla 

čkat opravy kamenné brány, no-
vých dřevěných vrat a opravené 
zdi u vstupu. V parku u domu 
dětí a mládeže dojde ke zlepše-
ní dostupnosti dětských prvků 
a estetického vzhledu. Dojde 
k celkové úpravě parčíku a do-
plnění dalších herních a cvi-

čerpána státní dávka Porodné. 
V Bílině se ročně narodí zhru-
ba 120 dětí. Předpokládá se, 
že podmínky pro získání podpo-
ry splní přibližně polovina.
Kompletní pravidla programu, 
včetně postupu a formulářů, 
budou zveřejněna na interneto-
vých stránkách města www.bili-
na.cz.                                         (red)

čebních prvků, například hřiště 
na kuličky. Podrobné výsledky 
hlasování budou zveřejněny 
na webových stránkách města 
www.bilina.cz. 

(pn)

nilo sedm psů se svými pso-
vody, přítomni byli dále fi gu-
ranti, kteří se důmyslně ukryli 
a psi je hledali. 
Na organizaci tréninku se po-
dílela Renata Vítová z bílinské 
Psí školy. “Moc děkujeme městu 
Bílina, že nám umožnilo uspořá-
dat trénink v areálu pivovaru. 
Práce záchranářů je velmi důle-
žitá a náročná a trénink je pro ně 
velmi důležitý. Najít vhodný roz-
lehlý areál, který navíc nemají 
zcela prozkoumaný, není lehké,” 
poděkovala za všechny přítom-
né.                                               (pn)    

oslabeného vlivem nemoci, za 
doprovodu instrumentálního 
souboru sestaveného z učitelů a 
žáků školy. 
Samozřejmě, že prostor v pro-
gramu byl i pro sólisty, komorní 
dua a v divadle se navíc prezen-
toval krásnými choreografi emi 
také taneční obor.

Jiří Kopa

Město podpoří nově narozené občánky

Díky hlasům lidí v participativním rozpočtu se dočká 
změn Bořeňská zahrada, Pohádkový les i parčík

Záchranáři se psy trénovali v areálu pivovaru

Vánoční vystoupení připomnělo tradice
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KRIMI

policie čr

policie čr

ZLODĚJE MĚDI POLICISTÉ 
DOPADLI, JAK KRADL 
NEZJISTILI 

Ke krádeži měděného vinutí došlo loni 
na jaře v areálu dolů v Bílině. Tehdy ne-
známý pachatel po rozbití skleněné vý-
plně okna vlezl do přístavku, kde jsou 
uskladněny vyřazené transformátory. 
Z těchto dvou transformátorů za pomoci 
doneseného nářadí demontoval mědě-
né vinutí o celkové váze 500 kilogramů a 
neznámým způsobem ho z místa odnesl 
či odvezl. 
Po ohlášení krádeže vyjel na místo kri-
minalistický technik, který zajistil něko-
lik stop. Následným odborným zkou-
máním byla jedna ze stop ztotožněna 
s  recidivistou, který již byl za kráde-
že v minulosti odsouzen. Policisté na 
konci loňského roku muže vypátrali 
a následně mu bylo sděleno obvinění z 
přečinu krádeže. Jakým způsobem půl 
tuny mědi z místa odnesl, při výpovědi 
odmítl komentovat. Nyní mu v případě 
uznání viny před soudem hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody.

(red)

Podvodníka, který si nekalým způsobem vy-
dělával na internetu, se podařilo odhalit tep-
lické hospodářské kriminálce. Na policii po 
celé republice se obrátilo v době od podzi-
mu loňského roku do letošního léta několik 
desítek osob, které se stali obětí podvodníka, 
kdy si na internetu objednali různou elek-

V běžném životě nastávají naléhavé potřeby, 
kdy někdo někoho požádá o pomoc. Přede-
vším senioři by s pomocí ostatním měli být 
velmi opatrní, může se totiž jednat o podvod-
níka nebo zloděje. Na nejrůznější výmluvy a 
způsoby, jak se zloděj může dostat do bytu či 
domu seniora, upozorňují policisté.
Častý způsob, jak se zloděj dostane do obyd-
lí, je žádost o naléhavé použití toalety. Někdy 
si dospělá osoba vezme s sebou i dítě a po-
žaduje použití toalety pro něj. Může však na-
stat i situace, kdy někdo zvoní u dveří a chce 
půjčit propisku, aby mohl napsat vzkaz pro 

troniku, peníze poslali předem, ale zboží jim 
zasláno nebylo. Policisté začali celou událost 
prověřovat a postupnými kroky se jim podaři-
lo zjistit, že všechny podvody má na svědomí 
mladistvá osoba z Bílinska. 
Způsob provedení podvodu byl takový, že 
podvodník umístil na inzertní portály na inter-
netu nabídku prodeje herních konzolí, mobil-
ních telefonů a další elektroniky. Fotografi e 
neexistujícího zboží si stáhl z internetu. Poté, 
co se ozvali zájemci o koupi, nechal si poslat 
na účet svého známého peníze předem. Fik-
tivní zboží však neodeslal. Takto se mu poda-
řilo podvést minimálně 30 kupujících. 
Podvody si muž vydělal přes 100 tisíc ko-
run, které stihl utratit. Policejní komisař sdělil 
mladistvému pachateli obvinění z podvodu 
a o jeho potrestání bude rozhodovat soud. 

(red)

souseda, který není doma. Už poměrně zná-
mé jsou fi nty, kdy někdo ověřuje, zda v bytě 
seniora funguje televizní signál, teče teplá 
voda a podobně. 
Pachatelé pomocí těchto naléhavých potřeb 
navazují  s důvěřivými a ochotnými seniory 
kontakt a rozvíjí další debatu, při které se sna-
ží odlákat pozornost a odcizit cennosti nebo 
peníze.
Policisté důkladně doporučují žádné nezná-
mé osobě neotvírat dveře, na prosby o pomoc 
raději nereagovat, pokud je to vážně nutné, 
komunikovat pouze přes bezpečnostní řetí-

zek. Pokud osoba tvrdí, že jde odečíst spo-
třebu energie, senior by měl vždy požadovat 
zaměstnanecký průkaz a jeho návštěvu si 
nejprve ověřit telefonicky u poskytovatele 
energií. Není zapotřebí přitom brát ohledy na 
zdržování údajného pracovníka, bezpečnost 
seniora je v tomto případě daleko důležitější. 
Senior by také měl mít na paměti, že kdykoli 
se cítí nejistý, podezřelá osoba se pohybuje 
kolem jeho domu, nebo se dožaduje vniku, 
mohou se obrátit jak na strážníky městské 
policie nebo na státní policisty. 

(red)

Podvodník z Bílinska vydělával 
na fi ktivním zboží

Senioři, myslete především na vlastní bezpečí, 
podezřelé prosby odmítněte, radí policisté
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správa Železnic

odBor správní a vnitŘnícH věcí 

eleKtrárna ledvice

Rekonstrukce nádražní budovy je v plném 
proudu. Správa železnic nyní uveřejnila vizu-
alizaci budovy po dokončení oprav. Původní 
vzhled budovy zůstane zachovaný, vše však 
bude upravené, nové. Změny se dotknou 
hlavně vnitřku budovy. Již na konci loňského 
roku byly odstraněné nenosné konstrukce a 

Loni v prosinci se opět uskutečnilo vítání 
nově narozených miminek našeho města. 
Jako snad pokaždé byla velká účast příbuz-
ných a známých našich občánků, kteří zcela 
zaplnili vánočně vyzdobenou obřadní síň. 
Naše nejmenší spoluobčánky přivítala sta-
rostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařti-
pánová a popřála jim do života hodně štěstí 
a zdraví.
Obřad zpestřily děti z Mateřské školky Čap-
kova s jejich učitelkou, které měly připrave-
né pásmo básniček a jako překvapení nám 
vystoupily malé tanečnice z DDM Bílina pod 
vedením Adély Myslíkové, studentky Střední 

Dvacet večerních výstupů na nejvyšší ofi ci-
ální rozhlednu v České republice, prodlou-
žený čas prohlídek až do 20.45 hodin, šest 
průvodců a více než 200 návštěvníků. Tak 
by se daly ve stručnosti shrnout další večer-
ní rozhledy z rozhledny, která je umístěna 

začalo se s budováním nových výtahů, které 
propojí halu s podchodem a vyššími podla-
žími. Rekonstrukcí projdou rovněž veřejné 
toalety, současně se doplní bezbariérové 
WC a zřídí úschovna kol. Celá budova bude 
zateplena. Předpokládané celkové investič-
ní náklady akce převyšují šedesát milionů 

pedagogické školy v Mostě. Dovolte, abych 
jim touto cestou poděkovala za spoluprá-
ci a perfektní přípravu. Pevně doufám, že 
spolupráce bude pokračovat i nadále. Dále 
bych ráda poděkovala i kolegyni z evidence 
obyvatel Jiřině Myslíkové, která pomáhala s 
dětičkami při předávání dárečků a zápisu do 
pamětní knihy města. Na závěr našeho se-
tkání jsme se společně vyfotografovali.

Do života byly přivítány tyto děti:
Tereza Butalová, Anežka Veselá, Emma 
Šottová, Valerie Vršecká, Rozálie Marko-
vá, Viktorie Vysušilová, Vladimír Mihok, Lily 

na severní podpůrné věži kotelny výrobního 
bloku 6 v Elektrárně Ledvice ve výšce 140 
metrů. „Návštěva nejvyšší rozhledny, kte-
rá se nachází v areálu elektrárny, je sama o 
sobě nezapomenutelná. Nicméně absolvo-
vat tuhle prohlídku ve večerních hodinách, 
to je přeci jen nevšední zážitek. Jsme rádi, 
že ho po covidových letech můžeme ná-
vštěvníkům opět nabízet. Koncem listopadu 
se večerním pohledem z ptačí perspekti-
vy na krajinu plnou světélek a nasvícenou 
elektrárnu kochalo více než dvě stě lidí. Teď 
v polovině prosince byl počet návštěvníků 

ještě o něco vyšší, takže poslední výstup na 
rozhlednu se uskutečnil až ve 20.45 hodin. 
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se 
na další v příštím roce. Možná, že si někdo 
rád večerní výstup zopakuje,“ řekla Kateřina 
Bartůšková, vedoucí útvaru Informační cen-
tra Skupiny ČEZ.
Dva unikátní večerní výstupy navíc, jeden ve 
všední den a druhý opět v sobotu, připra-
vuje elektrárna pro předem zaregistrované 
zájemce i na leden 2023.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severozápadní a střední Čechy

korun, rekonstrukce by měla být dokončena 
ještě letos.
V roce 2025 začne rekonstrukce nástupiště, 
po dokončení o rok později na něj bude také 
zajištěn bezbariérový přístup. 

(red)

Adamcová, Sofi e Antonie Dobošová, Zoe 
Bittnerová, Leontýna Rychecká, Ondřej 
Kratochvíl, Ela Prštická, Tobiáš Klein, Chloe 
Axamitová, Daniel Vlček.
Letošní vítání občánků se bude konat 
7. března, 13. června, 12. září a 12. prosince, 
vždy od 14.30 a 15.30 hodin v obřadní síni 
městského úřadu.
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou 
přijít na matriku č. dveří 214, I. poschodí, 
kde předloží rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz, nejpozději týden před konáním 
slavnostní akce.

Bc. Martina Tučková

Rekonstrukce nádražní budovy pokračuje

Na konci roku město opět vítalo občánky

Večerní pohled z rozhledny přilákal dvě stě návštěvníků
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Advent na lůžkových odděleních byl plný milých návštěv

V předvánočním čase jsme na 
našich stanicích následné péče 
a stanici sociálních lůžek při-
vítali milé návštěvy. Pacienty 
potěšil Mikuláš, čert a anděl z 
Domu dětí a mládeže v Bílině 
se svou nadílkou, dále to byly 
zástupkyně města Bíliny – mís-
tostarostka Marcela Dvořáková, 
vedoucí pečovatelské služby 
Markéta Kalivodová a vedoucí 
odboru zdravotnictví a sociál-
ních věcí Eva Böhmová, které 

poslal našim pacientům nád-
herné svícny. Dále vystoupily 
děti ze ZŠ Aléská a děti z pě-
veckého sboru Základní umě-
lecké školy v Bílině. 
Na závěr jsme si všichni zahráli 
a zazpívali se členy dobrovolní-
ků Čtyřlístku pásmo vánočních 
písní a koled. Všechna vystou-
pení sklidila velký potlesk a do-
jetí. Pozdrav našeho stravovací-
ho provozu v podobě voňavého 
jablečného závinu také všech-

OČKOVACÍ CENTRUM HNSP V BÍLINĚ
Otevírací doba: každou středu od 15 do 17.30 hodin.
Není potřeba objednání.

Centrum očkuje proti COVID-19 vakcínou COMIRNATY, posi-
lovací dávky COMIRNATY BA.4-5 pro osoby starších 12 let. 
S sebou je potřeba přinést pouze průkaz pojištěnce.
Možnost registrace je na www.registrace.mzcr.cz.
Očkovací centrum je umístěno v 1. patře hlavní budovy v pro-
storách čekárny gynekologie a oční ambulance.

NÁVŠTĚVY PACIENTŮ HNSP
Na doporučení KHS Ústeckého kraje v době zvýšeného vý-
skytu akutních respiračních onemocnění zavedla Hornická 
nemocnice s poliklinikou do odvolání preventivní opatření. 
Návštěvy hospitalizovaných pacientů stanic následné péče 
a klientů sociálních lůžek jsou možné denně od 14 do 17 hodin, 
a to pouze s ochranou dýchacích cest. Za vhodný ochranný 
prostředek se považuje respirátor FFP2, nikoliv rouška. 
Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí těsnit a musí být za-
kryta část dutiny ústní a okolí, včetně nosu.
Vykazují-li příchozí známky respiračního onemocnění, měli 
by návštěvu odložit. 

přišly popřát klientům sociál-
ních lůžek hezké svátky a při-
nesly dárkové balíčky. 
Na závěr roku jsme mohli opět 
po delší době oprášit naši tra-
dici a uspořádat pro naše pa-
cienty, klienty a jejich rodinné 
příslušníky vánoční posezení. 
Účast byla opravdu veliká, po-
zvání přijali děti z Mateřské ško-
ly v Žižkově údolí a farář Marcin 
Saj, ale nakonec se z důvodu 
nemoci nemohli zúčastnit, ale 

ny potěšil a skutečně chutnal.
Děkujeme dětem za nádherná 
vystoupení, přáníčka a dárky, 
dobrovolníkům za jejich čas 
a ochotu a veškerému per-
sonálu za pomoc při realizaci. 
Již teď se těšíme na další spo-
lečně pořádané akce.

Ivana Procházková
vrchní sestra
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Pomalu, opatrně a ne s výhledem jako z tanku, 
radí ke správné jízdě v zimě bílinští komisaři

Řidiči mohou nově komunikovat s úřadem elektronicky

Bílinští zkušební komisaři Pavel Ryjáček a Bohumil Sentenský upozor-
ňují na pravidla bezpečné jízdy v době zimní sezóny, na neřesti řidičů 
i povinnosti. Zima na konci loňského roku řidiče pořádně potrápila a je 
vždy dobré být na rozmary počasí dobře připraven. 

Zimní pneumatiky
Mít správné zimní pneumatiky s patřičným vzorkem (minimálně čtyři 
milimetry), to je v dnešní době snad už samozřejmost. Zimní pneuma-
tiky mají oproti letním rozdílné drážkování a odlišný dezén, vzorek mají 
hluboký přibližně 8 milimetrů. Důležité jsou hlavně jejich přednosti na 
náledí a sněhu. V případě, že byste na svých pneumatikách měli vzo-
rek hluboký zhruba 4 milimetry, brzdná dráha vašeho vozidla by byla 
až o polovinu delší. Povinnost mít zimní pneumatiky platí vždy od za-
čátku listopadu do konce března následujícího roku, a to za předpo-
kladu, že se na silnici objeví souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. 
Povinné jsou i v případě, že by tato situace mohla nastat. Pokud by řidiči 
pravidla o přezutí na zimní pneumatiky nedodržovali, hrozí jim pokuta. 
Odborníci doporučují přezout na zimní pneumatiky, jakmile venkovní 
teploty pravidelně klesají pod 7°C. Ale pozor, objeví-li se dopravní zna-
čení Zimní výbava - v modrém poli bílé auto a sněhová vločka, řidič 
motorového vozidla kategorie M nebo N má povinnost užít zimní pne-
umatiky bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětr-
nostní podmínky. 

Důkladně očistěte auto od sněhu a námrazy
Před každou jízdou je nutné zkontrolovat vůz, který se chystáte řídit. 
Od sněhu a námrazy je nutné očistit střechu, zrcátka a zejména okna 

– vytvořený průhled „jako v tanku“ je totiž nejen nevhodný, ale zejmé-
na velice nebezpečný. O tom svědčí i řada nehod, kdy řidiči se špatně 
očištěným sklem přehlédli například chodce na přechodu. Raději si 
přivstaňte o deset minut dříve a připravte své vozidlo na cestu správně 
a důkladně.

Předvídejte a dodržujte dostatečný rozestup
Při jízdě v zimě jezděte pomaleji, ne však přehnaně pomalu, abyste ne-
brzdili provoz, a dávejte si větší odstupy od aut před vámi. Na mokru 
je brzdná dráha zhruba 2x delší než na suché vozovce, na sněhu je 5x 
delší než na suchu, a na ledu je dokonce 10x delší než na letní vozovce. 
Asistenční systémy jsou sice součástí téměř každého vozu, není však 
vhodné se na ně zcela spoléhat.

S volantem opatrně 
Potřebujete se vyhnout střetu se zvěří, hromadě ledu a sněhu či jiné 
překážce? Pak s volantem příliš netočte, stačí jen malý úhel natočení. 
Předejdete tak vzniku smyku. Nejlepším preventivním opatřením, je 
přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost.

Sledujte povrch vozovky
V zimě se můžete dostat do situace, kdy chvíli jedete po mokré vozov-

Ministerstvo dopravy spustilo nový Portál dopravy. Umožňuje lidem 
elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti 
o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet 
na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, 
letectví a podobně. Lidé místo několika návštěv úřadů nebo prohle-
dávání internetových odkazů najdou na portálu dostupné elektronické 
služby na jednom místě. Portál postupně rozšiřuje nabídku služeb, po-
stupně umožní vyřídit si online většinu úředních záležitostí spojených 
s dopravou. Dalšími kroky v rozvoji tohoto dopravního nástroje bude 
přidání výpisu z karty řidiče, nové žádosti v agendě vozidel a plavidel. 
Také bude portál zpřístupněn pro právnické osoby a nabídne elektro-
nickou úhradu správních poplatků na všechny úřady.
Více na www.portaldopravy.cz. 

Žádost o výměnu řidičského průkazu

Výměnu řidičského průkazu žádají řidiči na úřadech nejčastěji. Nyní 
stačí přihlásit se do Portálu dopravy přes bankovní identitu, ID a po-

dobně, a mít datovou schránku. Využitím datové schránky je splněn je-
den z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost 
podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na 
úřad, ale také na poštu. 
Portál dopravy zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn úda-
ji z Centrálního registru řidičů. Zájemce má možnost vybrat si obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém si chcete vyrobený 
řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i 
nejaktuálnější digitalizovaná fotografi e a digitalizovaný podpis získaný z 
vybraných registrů státu.
Před závazným podáním žádosti musí žadatel potvrdit správnost před-
vyplněných údajů a to, že aktuální podoba odpovídá zobrazené foto-
grafi i. Pokud aktuální podoba nebude odpovídat fotografi i zobrazené 
ve formuláři žádosti, bude nutné, tak jako doposud, osobně navštívit 
příslušný úřad, kde Vás v rámci osobního podání žádosti vyfotí. Po po-
tvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím datové 
schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze 
strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.                 (red)

ce, na kterou svítí sluníčko. O chvíli později vjedete do lesa, kde rázem 
máte pod koly sníh či led. Velmi nebezpečná je i jízda po mostech, 
vzhledem k rozpouštění ledovky ze spodní strany mostu. Sledujte pro-
to pečlivě vozovku, jezděte opatrně a přizpůsobte styl jízdy aktuálním 
podmínkám. 

Správné brzdění je základ
Vždy brzděte s rovnými koly – na sněhu je to obzvláště důležité. U au-
tomobilů s motorem vpředu mírně přibrzděte, a přeneste tak váhu do-
předu. Auto o něco ochotněji zatočí. Při jízdě z kopce využívejte brzdění 
motorem a občas jemným přibrzděním snižujte rychlost vozidla.

Do kopce na vyšší rychlostní stupeň
Při jízdě do zasněženého kopce se snažte jet na co nejvyšší rychlostí 
stupeň. Díky tomu se na kola přenáší méně točivého momentu, a proto 
tolik neprokluzují. U aut s pohonem zadních kol při problémech po-
máhá, pokud to situace dovolí, řádně zatížit zavazadelník nebo dozadu 
naložit dva tři cestující. Snažte se v kopci nezastavovat – po zastavení 
už většinou uklouzaný kopec bez řetězů či pohonu 4×4 nevyjedete. Po-
kud se vám při rozjezdu protáčejí kola, zkuste se rozjet na druhý či třetí 
rychlostní stupeň.

Mějte kontrolu nad vozidlem
Smyk můžete na silnici dostat při zrychlování, brzdění nebo při průjez-
du zatáčkou. Vyvarujte se prudkého sešlapování brzdového pedálu a 
rychlých pohybů volantem.

Připravte se na možný střet
Jak se zachovat v situaci, kdy už víme, že je srážka nevyhnutelná? Snaž-
te se bourat předkem vozidla, kde je nejvíce deformačních zón. Výho-
dou je, pokud posádka bourá při vědomí – nespí, že se jejich tělo může 
na náraz připravit. Nohy i ruce by těsně před srážkou neměly být nata-
žené a snažte se tělo zatlačit do sedačky. Nezapírejte se rukou či nohou 
za palubní desku, pokud má vaše vozidlo airbag – při jeho vystřelení 
by vám pravděpodobně zlomil ruku či nohu. Důležité je sklonit bradu 
na hruď – zmírníte tím následky nárazu pro krční páteř. Samozřejmostí 
je použití bezpečnostních pásů, a to i vzadu. Nepřipoutaný cestující by 
mohl poranit nejenom sebe, ale i pasažéry vpředu.

Jízdu na sněhu natrénujte
Abyste věděli, jak vaše auto reaguje na vozovce při nepříznivých pod-
mínkách, je dobré si to vyzkoušet. Najděte si třeba opuštěné parkoviště 
nebo nepoužívané letiště a zkuste si např. prudké zabrzdění, vyhýbací 
manévr nebo prudké najetí do zatáčky.

Mgr. Pavel Ryjáček, Bc. Bohumil Sentenský
zkušební komisaři
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Michal Svoboda: Fotovoltaika je dostupná, nebojte se, 
jen se dobře informujte a zvolte firmu s tradicí

To se stane ve chvíli, kdy není in-
stalace správně provedená. Někdy 
se s tím setkáváme. Panel nesmí 
být instalován až do okraje střechy 
nebo přes ní, aby se vítr nedostal 
pod něj. Důležité je správné upev-
nění. Panely vydrží i poměrně vel-
ké kroupy, protože je pokrývá vrst-
va tvrzeného skla. Panely je však 
možné pojistit. Možné je to u ně-
kterých pojišťoven v rámci běžné 
pojistky domu, nebo se dají pojistit 
samostatně. 

Je důležitá následná údržba  
po instalaci?

Při instalaci na šikmé střeše jsou 
panely bezúdržbové, na rovné 
střeše se doporučuje odstraňovat 
sníh či nečistoty. Naše společnost 
dává záruku deset nebo patnáct 
let. Po tuto dobu tedy lidé platí 
pouze roční servisní prohlídky, kte-
ré stojí zhruba dva až dva a půl ti-
síce korun. V některých případech 
máme servisní prohlídky na dva 
roky v ceně instalace. Po uplynu-
tí záruky, když nastane problém, 
nabízíme běžný servis. Ten však 
neposkytují všechny společnosti, 
je dobré se o tom dopředu infor-
movat.

Někteří lidé se přesto, že je k dis-
pozici poměrně mnoho informací, 
instalace obávají. Před čím je za-
potřebí mít se na pozoru?

Určitě je dobré spolupracovat s fir-
mou, která na trhu existovala ještě 
před touto krizí. Společnost, která 
vznikla pouze za účelem zisku za 
současné vysoké poptávky, ne-
musí provádět svou práci kvalit-
ně, nemá dostatečné zkušenosti, 
nemusí poskytovat vysoké záruky 
a hlavně nemusí existovat v době, 
kdy vyprší záruka, naopak může 
zaniknout ještě před touto dobou. 
Dále by se lidé měli zajímat o to, 
zda se předem dozví finální cenu, 
která se již v průběhu spolupráce 
nebude navyšovat, samozřejmě 
až na opravdu nepředpokládané 
vícepráce. Některé firmy jsou ale 
schopné nabídnout nejprve níz-
kou cenu a tu následně navýší po 
instalaci. Ve smlouvě by také měl 
být uvedený termín dokončení in-
stalace. Opět se někdy lidé mohou 
setkat s tím, že firma v termínu za-
čne s instalací, položí na střechu 
panely, tím splní podmínky smlou-
vy, a na několik měsíců zmizí. Pak 
teprve doinstaluje baterii a elek-
trárnu zprovozní. To není dobře.

Více informací k tématu poskytne 
Bc. Michal Svoboda na telefonu 
731 492 647 nebo e-mailu
michal.svoboda@columbuse-
nergy.cz.

 

Michal Svoboda z Bíliny je technic-
ký poradce firmy Columbus Ener-
gy. Ta působí řadu let v Polsku, nyní 
i na českém trhu, a nabízí instalaci 
tepelných čerpadel, nabíječek pro 
elektromobily a fotovoltaických 
elektráren. V rozhovoru jsme si po-
vídali právě o fotovoltaice, o kterou 
je v poslední době vysoký zájem. 
Přestože se někteří lidé nového, 
takzvaně zeleného zdroje ener-
gie obávají, Michal Svoboda říká,  
že důležité je mít všechny infor-
mace a obrátit se na dobrou firmu.  
Pak fotovoltaika značně sníží zálo-
hy na elektřinu a celá instalace je 
pro běžného majitele domu ceno-
vě dostupná a přijatelná.

Zájem běžné veřejnosti o foto-
voltaickou elektrárnu v poslední 
době stoupá. Je za tím jen vysoká 
cena elektřiny?

Dá se říci, že je to tak. Jak víme, trh 
s energiemi zažívá tento rok tur-
bulentní období a i když se situace  
v posledních týdnech uklidnila, 
ceny energií jsou významně vyšší, 
než například před rokem. Mnoha 
domácnostem tak narostly nákla-
dy na provoz i několikanásobně. 
Mohlo by se zdát, že určitým řeše-
ním je takzvané zastropování cen 
energií, ale když porovnáme cenu 
fixované elektřiny a nynější zastro-
povanou cenu, zjistíme, že i tak 
náklady jen na elektřinu vzrostly 
dvojnásobně. U některých domác-
ností i více. Situace u plynu je ještě 
horší. Obecně tedy roste poptávka 
po možnostech, jak ušetřit, a foto-
voltaické elektrárny, které toto ře-
šení nabízí, zažívají boom.

Jak začíná spolupráce mezi vámi 
a klientem?

Má konkrétní práce vypadá tak, že 
mě klient kontaktuje se zájmem 
o nabídku, společně se domlu-
víme na schůzce v místě, kde by 
fotovoltaická elektrárna měla být, 
nejčastěji to bývá rodinný dům. Na 
schůzce spolu probereme aktu-
ální spotřebu elektřiny, projdeme 
celý objekt a zjišťujeme podrob-
ně technické možnosti realizace. 
Dále se s klientem pobavím o jeho 

představě, aby daná realizace spl-
ňovala jeho požadavky. Probere-
me vyřízení dotace, to má klient  
v ceně. Na základě těchto podně-
tů připravím individuální nabídku.  
Na další schůzce se bavíme již  
o konkrétní nabídce s cenovou kal-
kulací. Pokud se s klientem domlu-
víme, následuje vyřizování všech 
potřebných formalit a poté samot-
ná instalace. Tu je naše firma i nyní 
schopna zvládnout do třiceti dnů  
a k tomu poskytnout nadstandard-
ní záruky, nyní v zimním období se 
však realizace může oddálit vlivem 
počasí, vzhledem k bezpečnosti 
montérů. Samotná instalace pak 
trvá dva až tři dny.

Kolik stojí instalace celkem?

Cena instalace u nás začíná zhruba 
na třech stech tisících korunách a 
pokračuje až asi na šest set tisíc. To 
je celková cena před odečtem do-
tace. Je to však individuální, cenu 
instalace ovlivňuje hlavně její vý-
kon. Když tedy domácnost počítá 
do budoucna například s nabíjením 
elektromobilu nebo s pořízením 
tepelného čerpadla, dimenzujeme 
výkon pro tuto spotřebu a cena je 
tedy vyšší. Cenou není ovlivněna 
kvalita instalace, i ta nejlevnější je 
od nás vždy vysoce kvalitní a se 
všemi nadstandardními zárukami. 
Pokud mluvím o ceně šest set tisíc 
korun za instalaci, jedná se o foto-
voltaiku, která vyrobí deset mega-
watthodin. Na tu je pak ta nejvyšší 
dotace. Nejekonomičtějším řeše-
ním je pořízení fotovoltaiky kolem 
sedmi megawatthodin, protože 
dotace pak činí zhruba polovinu 
celkových nákladů.

Pomůžete tedy i s vyřízením dota-
ce?

Dotace v rámci celkové ceny za 
instalaci vyřizujeme také, a to 
kompletní sadu dokumentů, která 
je k tomu potřeba, i registraci do 
státního fondu životního prostředí. 
Když se bavíme o rodinném domě, 
podmínky k získání dotace přísné 
nejsou. Je jich několik - žadatel v 
minulosti na fotovoltaiku nečerpal 
peníze z dotací, nesmí mít dlu-
hy vůči státním institucím, objekt 
musí být v katastru nemovitos-
tí veden jako rodinný dům nebo 
jako objekt k bydlení. Bytový dům 
spadá do jiného programu dotací. 
Celková výše dotace se odvíjí od 
celkových nákladů instalace. Strop 
výše dotace je v našem kraji 225 
tisíc korun.

Kolik fotovoltaika ušetří?

Dobře nadimenzovaná fotovoltai-
ka ušetří za rok polovinu nákladů 
za elektřinu, někdy i více. Když 

jsou dobré podmínky pro odkup a 
dobrá cena na trhu, je možné po-
krýt celé roční náklady. V příštím 
roce bude firma Colubus Energy i 
obchodníkem s energiemi, takže 
bude možné prodávat přebytky i 
přímo Columbusu.

Přestože by se lidé chtěli po insta-
laci fotovoltaiky zcela odstřihnout 
od svého dodavatele elektřiny, 
není to nyní zcela možné. Proč?

Spotřeba průměrného rodinné-
ho domu, který elektřinou netopí, 
ale používá běžné spotřebiče a 
elektrický sporák, je zhruba pět 
až šest megawathodin za rok. Vý-
kon fotovoltaiky by tedy měl být o 
něco vyšší, než je roční spotřeba. 
Problém je v tom, že tuto spotřebu 
je fotovoltaika schopna plně porýt 
zhruba od května do září, na jaře a 
na podzim asi ze třiceti procent a v 
zimě pouze z deseti procent. Velmi 
záleží na počasí. Proto není možné 
se zcela odstřihnout od svého do-
davatele. Krátkodobé výpadky ve 
výrobě elektřiny, třeba v noci nebo 
když je pár dní v létě špatné poča-
sí, pokryje bateriové úložiště, které 
je součástí samotné instalace. Díky 
nové legislativě je možné přebytky 
výroby elektřiny přes léto odpro-
dat a klient si může vybrat, komu je 
bude prodávat.

Může se stát, že mi elektřina dojde, 
že budu bez elektřiny, když bude 
delší dobu špatné počasí?

Rozhodně ne, systém je stále na-
pojený do sítě. Takže když nemáte 
energii v baterii a není výroba, be-
rete elektřinu z hlavní sítě. Součástí 
instalace je chytrý střídač, který to 
zařídí, aniž by se o to museli lidé 
starat. 

Kam je možné umístit panely? 

Možností je více. My děláme in-
stalace na sedlové i rovné střechy. 
Panely je také možné umístit na 
stojany na pozemek klienta. Není 
příliš efektivní instalovat panely 
s orientací na fasádu domu a na 
severní stranu, takové instalace 
neprovádíme. Pokud se instalu-
jí na střechu, kontrolujeme stav 
střechy, pokud je to možné. Je dů-
ležitá i součinnost majitele, který 
ví, jak je stará a v jakém je stavu. 
Když jsou pochybnosti, přivoláme 
na pomoc statika. Panel na šikmé 
střeše představuje zátěž zhruba 
dvaadvaceti kilogramů na metr 
čtvereční, u rovné střechy je to asi 
osmadvacet kilogramů na metr 
čtvereční. 

Jak moc jsou panely odolné vůči 
vlivům počasí? Je možné, že panel 
uvolní třeba silný vítr?
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Město Bílina

Bývalý starosta Bíliny Josef Horáček zemřel
* 12. ledna 1946
+ 7. prosince 2022

Jako rána z čistého nebe nás 
zasáhla zpráva o úmrtí našeho 
bývalého starosty, blízkého spo-
lupracovníka a přítele, Josefa 
Horáčka. Nenapadá nás nikdo, 
kdo byl se svým městem spjat 
více než právě on. 
Starostou Bíliny byl Josef Horá-
ček od roku 2002 do roku 2015.
Již před rokem 1989 byl činným, 
podílel se významně například 
na uzavření smlouvy o partner-
ství s městem Alés v jižní Francii. 
I díky jemu toto město v rámci 
výměnných pobytů navštívily 
stovky dětí, sportovců, hudeb-
níků a dalších skupin. Není divu, 
že i později se do dění ve městě 
výrazně zapojil. Nebylo tak pře-
kvapením, že jako dlouhodobý 
člen zastupitelstva města byl 
zvolen starostou města. Stal se 
uznávaným partnerem řady or-
ganizací působících ve městě 

i okolí, pomohl výrazně při zís-
kávání dotací od významných 
sponzorů, jako jsou například 
Severočeské doly či ČEZ. Stál u 
zrodu partnerství s městy v Pol-
sku, Německu, Ukrajiny či Litvě.
Starostou města byl zvolen i v 
dalším volebním období. I po 
odchodu do důchodu zůstal 
zastupitelem města, vždy se na 
kandidátních listinách umisťo-
val na předních místech, která 
si udržel i po volbách, což bylo 
uznáním od voličů, kteří mu dů-
věřovali. Vždy byl ochoten po-
moci a vyslyšel každého, kdo ho 
požádal o pomoc.
I když nás opustil, jeho odkaz 
nám zůstává a zůstává i v našich 
vzpomínkách nejen jako občan, 
který své město opravdu milo-
val. 
Čest jeho památce a upřímnou 
soustrast nejbližším za město 
Bílinu vyjádřila starostka, mís-
tostarostové, tajemník a za-
městnanci městského úřadu.

(red)   

inForMační centrUM Bílina

Kousek od Bíliny vede nová turistická trasa
S nápadem vytvořit neobvyklou 
turistickou trasu přišli studenti z 
Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem. Inspi-
rovat se nechali průmyslovým 
dědictvím našeho regionu. „Stu-
denti fakulty umění a designu 
se společně se svými školiteli 
svého úkolu zhostili s vervou a 
jedním z výsledků byl návrh s 
pracovním názvem Vodobra-
ní autorek Jany Babické, Katrin 
Bittnerové a Martiny Shořovské. 
Jeho nosnou myšlenkou je vy-
značení stezky podél vodovodu 
a následné každoroční pořádání 
pochodu,“ uvedla Zdeňka Smut-
ná, odborná asistentka Přírodo-
vědecké fakulty UJEP, která na 
projektu spolupracuje.
Na sedmadvacet kilometrů 
dlouhé trase je dlouhý průmys-
lový vodovod, který od doby 
svého vzniku v roce 1942 dod-
nes slouží svému účelu. Pů-
vodně přiváděl vodu z Dolních 
Zálezel do chemické továrny v 
Záluží u Litvínova a v součas-
nosti zásobuje vodou elektrárnu 
v Ledvicích. Důležitým úkolem 
bylo doplnění turistického zna-
čení v úsecích mezi Elektrárnou 
Ledvice, obcí Bořislav a dále 
mezi čerpací stanicí v Dolních 

Zálezlech a stávající trasou, 
která vede na Dubický kopec. 
Samotné značení trasy provedl 
Klub českých turistů. Turistická 
trasa z velké části kopíruje ve-
dení průmyslového vodovodu, 
někde se však z důvodu nepří-
tomnosti paralelních komunika-
cí od něj odklání. 
Přestože naprostá část vodovo-
du vede podzemím, v některých 
částech lze vidět důležité sou-

části vystupující na povrch. „Pří-
kladem je takzvaná přelivná věž 
na Dubickém kopci, kam je voda 
čerpána z Labe a odkud vlivem 
gravitace proudí samospádem 
až do Ledvic. Jediné místo, kde 
je možné spatřit část vodovodu, 
se nachází v lese nad obcí Ohníč. 
Vodovod byl také svého času 
napojený na památkově chrá-
něný vodojem v areálu továrny 
AGC Automotive Czech v Bílině 

- Chudeřicích, který je zajíma-
vostí pro milovníky industriální 
architektury,“ upřesnila Zdeňka 
Smutná s tím, že pro turistu by 
možná mohlo být zklamáním, že 
jsou viditelné jen minimální části 
vodovodu, ale toto je kompen-
zováno fantastickými výhledy 
na Podkrušnohoří, hřeben Kruš-
ných hor nebo špičaté vrcholy 
Českého středohoří. 

(hub)
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Galerie pod věŽí

MěstsKá KniHovna Bílina MěstsKá KniHovna Bílina

Lednová výstava v galerii je plná přírody

Virtuální Univerzita třetího 
věku pokračuje i letos

Knihovnu provoněla mýdla

Zimní období ubírá všem na ener-
gii a v lednu je do jara ještě daleko. 
Do Galerie Pod Věží ale už jaro do-
razilo, alespoň v podobě výtvarné-
ho umění malířky Květuše Burešo-
vé a Zuzany Muzikant Jeřábkové. 
Obě pocházejí z Mladé Boleslavi a 
mají za sebou bohatou malířskou 
historii.
Květuše Burešová začala s malo-
váním akvarelů květin a miniatur 
krajin olejem v devadesátých le-
tech. „Nejraději mám olejomalbu, 
protože tak nejlépe mohu vyjádřit 
krásu a barevnost krajiny, květin, 
stromů a všeho kolem nás nejvě-
rohodněji. Má tvorba je realistická, 
ale snažím se do obrazu vnést svůj 
pohled a své vnímání malovaného 
tématu,“ uvedla. Malířka se také 
zabývá malbou na hedvábí, kde 
může uplatnit pocitově více fan-
tazie. Svou tvorbu vystavuje po 
celé České republice a zúčastňuje 
se mezinárodních festivalů umě-
ní. „Malování je pro mě důležitou 
součástí života, dodává mi radost 
z tvorby, chuť poznávat nové tech-
niky, možnost nových kontaktů, 

V prosinci byl úspěšně zakončen 
v pořadí již třetí semestr Virtuál-
ní Univerzity třetího věku, což je 
jedna z forem celoživotního vzdě-
lávání organizovaná ve spolupráci 
s Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v 
Praze. V proběhlém zimním se-
mestru byly otevřeny hned dva 
kurzy - České dějiny a jejich sou-
vislosti II a Čínská medicína v naší 
zahrádce. 
Našim milým a šikovným poslu-
chačům gratulujeme k získání dal-
šího Pamětního listu a budeme se 
těšit na setkání v letním semestru, 
který bude zahájen 1. února 2023. 
V tomto semestru bude otevřen 
kurz s názvem Genealogie – Hle-

Adventní čas a čekání na Vánoce 
jsme si v knihovně zpříjemnili akcí 
nazvanou Mýdlování s Káčou. Díl-
nička pro děti pod vedením bílin-
ské Namydlené Káči se velmi po-
vedla. Celkem se jí zúčastnilo 23 
dětí a také několik rodičů a praro-
dičů. Děti si vyrobily voňavá mýdla 
různých barev a tvarů, dle vlastní 

nových přátel, jednoduše řečeno 
naplno žít,“ vyjádřila své pocity 
umělkyně, která prošla kurzem 

dáme své předky. Posluchače se-
známí se základními pojmy z ob-
lasti genealogie neboli rodopisu a 
poskytne informace o tom, jakým 
způsobem lze pátrat po svých 
předcích. 
Kurz bude mít opět 6 lekcí a bude 
probíhat jednou za 14 dní ve stře-
du dopoledne v klubovně Měst-
ské knihovny na Mírovém náměstí. 
Cena kurzu je 400 Kč. V případě 
zájmu o studium nás kontaktujte 
na telefonním čísle 417 823 224, 
prostřednictvím e-mailu vu3v@
knihovnabilina.cz nebo nás na-
vštivte osobně v knihovně.

Petra Jirásková

fantazie si ozdobily dárkové obaly 
a měly radost z krásného, vlast-
noručně vyrobeného dárečku pro 
své blízké. Bylo to milé a voňavé 
setkání, při kterém jsme si společ-
ně užili předvánoční atmosféru.

Petra Jirásková

malby u malířky Jolany Čechové 
nebo ak. malíře Ildara Yussupova.
Zuzana Muzikant Jeřábková, která 

vystavuje společně s Květuší Bu-
rešovou, maluje již od předškol-
ních let. Několik let docházela k ak. 
malíři Stanislavu Kovářovi, kde zís-
kala základy kresby. V roce 2007 
se zúčastnila první společné vý-
stavy Salon mladoboleslavských 
výtvarníků. „Obrazy pojímám svou 
formou, ve které se nesnažím a 
dokonalé zobrazení reality, ale spíš 
o zachycení atmosféry a nálady. 
Zabývám se hlavně portréty a pří-
rodními motivy,“ sdělila o sobě s 
tím, že její oblíbená technika je ole-
jomalba a v poslední době akva-
rel. „Malování je pro mě relaxací a 
způsobem vyjádření. Nejvíce mě 
těší, když má z obrazu radost moje 
okolí,“ dodala. Zuzana Muzikant 
Jeřábková je členem Mladobole-
slavského sdružení umělců VLNA 
a Sdružení výtvarníků ČR. Stejně 
jako její kolegyně navštěvovala 
hodiny fi gurální malby u ak. malíře 
Ildara Youssupova.
Výstava s názvem Co máme rády 
potrvá do 31. ledna.

(hub)
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Adventní čas v kostele zpříjemnily děti, zazpíval 
i pánský soubor ze spřátelené obce Kobylí
Třikrát se o letošním adventu moh-
li lidé sejít v bílinském kostele při 
předvánočních koncertech. Na 
prvních dvou vystoupily bílinské 
děti, při tom posledním návštěvníci 
přivítali návštěvu z druhého kon-
ce republiky a vyslechli si nejen 
moravské písně v podání Mužáků 
z Kobylí, ale trochu se seznámili 
i s tamní kulturou a životem. 
Partnerství navázala Bílina s obcí 

Kobylí v roce 2021, tehdy Bílina 
přivítala delegaci zástupců ma-
lebné moravské obce a také uspo-
řádala výstavu kobylské kultury. 
Devítičlenný pánský sbor tu však 
byl vůbec poprvé. “Jsme pěvecký 
soubor chlapů, kteří mají rádi zpěv. 
I když jsme různých profesí, každý 
dělá něco jiného, zpěv nás spojuje. 
Společně působíme jako Mužáci z 
Kobylí od roku 2002,” uved organi-

zační vedoucí souboru Josef Kaňa.   
Koncert byl proložen krátkými, 
ale velmi zajímavými informacemi 
ze života vinařů z Kobylí, srdeč-
nost Moravanů a vtipné komentá-
ře přiměly návštěvníky koncertu 
k úsměvu a hlavně vřelému po-
tlesku. Ten si však vysloužily pře-
devším písně. “Zpíváme lidové 
písně z Kobylí, také umělé písně 
od různých autorů, náš umělecký 

vedoucí Jaroslav Novák nám píše 
písně na tělo. Zařazujeme ale také 
písně moderní,” popsal Josef Kaňa. 
Vstupné na všechny koncerty bylo 
dobrovolné, podařilo se vybrat de-
vět tisíc korun, celý výtěžek bude 
věnován Pečovatelské službě Bí-
lina. 

(pn)

Foto: Martina Aubrechtová
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Celkové výdaje města jsou pro rok 2023 téměř o sedm-
desát milionů vyšší, než celkové příjmy. Schodkový 
rozpočet schválili zastupitelé na prosincovém zase-
dání. Rozdíl mezi příjmy a výdaji dofinancuje město 
především z vratek dotací a z úspor, na konci roku by 
tedy měl být rozpočet vyrovnaný. Letos bude město 
opět hospodařit bez úvěrů. Na investice půjde skoro 
šestaosmdesát milionů korun.

Pro rok 2023 byl v přípravě rozpočtu zohledněn i vývoj ekonomiky, 
zejména nárůst cen energií, práce, ale i celkové inflace, která zdraži-
la prakticky veškeré dodávky a služby. Při stanovení provozních vý-
dajů všech odborů a zřízených organizací byl kladen důraz na pro-
počet energií podle nových cen a skutečné spotřeby v předchozích 
obdobích. 
Plánované příjmy města v letošním roce činí přes 474 milionů korun. 
V této částce jsou zahrnuté daňové, nedaňové i kapitálové příjmy  
a dotace.   

Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou pro rok 2023 plánované v celkovém objemu 
přes 357 milionů korun. Jedná se například o daně z příjmu fyzických 
osob, právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z hazardních 
her, místní poplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatky 
pobytové, ze vstupného, správní poplatky, příjmy za zkoušky odbor-
né způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, daň z nemovitých 
věcí, příjmy úhrad za dobývání nerostů.
Do daňových příjmů spadají sdílené daně, příjmy úhrad za dobývání 
nerostů a za plochu z dobývacího prostoru, příjmy za hazard, příjmy z 
daně nemovitých věcí a příjmy za správní poplatky a místní poplatky. 

Nedaňové příjmy

V nedaňových příjmech jsou zahrnuté například příjmy za pronájem 
nemovitostí, příjmy za sankční platby, příjmy z poskytování služeb, 
provoz autobusového nádraží, příjmy z poskytnuté reklamy, služby 
poskytované městskou policií, služby poskytované městskou kni-
hovnou, příjmy z prodeje zboží.  Nedaňové příjmy jsou pro rok 2023 
navrhovány v celkové výši 54 milionů korun. Příjmy z úroků z termí-
novaných vkladů, běžných a spořících účtů jsou vzhledem k rostou-
cím úrokovým sazbám plánovány na rok 2023 ve výši 10 milionů, 
nárůst je téměř sedminásobný oproti minulému roku. 

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků, z prodeje ostatních 
nemovitých věcí, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majet-
ku. Příjmy této třídy jsou navrhovány ve výši přes 6 milionů korun. 

Dotace

Příjmy z dotací zahrnují zejména dotace na výkon státní správy ze 
státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, ostatní 
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté 
dotace od krajů a obcí.
Příjmy v návrhu rozpočtu roku 2023 jsou navrhovány v celkové výši 
přes 55 milionů korun. Více než 40 procent představuje dotace ze 
státního rozpočtu na výkon státní správy. 
V roce 2023 bude akce SMART Bílina kryta dotací ve výši přes tři 
miliony korun. V rámci projektu Národní plán obnovy obdrží město 
téměř osmnáct milionů. Na Revitalizaci lázeňského parku Kyselka 
dostane letos 841 tisíc.
Dotace dále částečně pokryjí náklady na budování podzemních 
kontejnerů, rekonstrukci domu číslo 425 v Důlní ulici a na pořízení 
elektromobilů pro Pečovatelskou službu Bílina.

Výdaje

Celkové výdaje jsou v rozpočtu plánované na částku vyšší než 541 
milionů korun. Výdaje se dělí na běžné a kapitálové.

Běžné výdaje

Běžné výdaje jdou na opravy a údržbu silnic a chodníků, provoz ve-
řejného osvětlení, údržbu veřejné zeleně, příspěvek na dopravní ob-
služnost, provoz dětských hřišť, nákup materiálu, opravy a údržba 
majetku města, příspěvky mateřským a základním školám, umělec-
ké škole, DDM, školní jídelně, příspěvek na provoz městských tech-
nických služeb, pojištění majetku, příspěvky na provoz knihovny, 
informačního centra, kulturního centra, klubů důchodců, pečovatel-
ské služby, dále dotace obyvatelstvu, sportovním klubům, dále služ-
by související s výkonem státní správy a samosprávy, platby daní, 
provoz městské policie.
Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 433 milionů korun. Tyto vý-
daje vycházejí z návrhu jednotlivých odborů, organizací zřízených  
městem a dále z potřeb finančních prostředků na činnosti plánované  

Bílina letos proinvestuje přes osmdesát milionů
Vzniknou nová parkoviště, vyroste hasičská zbrojnice, zřejmě začne oprava Černého koně

Pět milionů je vyčleněno na přípravy budoucí rekonstrukce pivovaru

Letos by měla začít i rekonstrukce objektu Černý kůň
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v roce 2023. K navýšení běžných výdajů došlo u všech odborů.  
Rapidní navýšení provozního rozpočtu souvisí s růstem cen nejen 
energií a v důsledku vysoké inflace všech dodávek a služeb. 

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje zahrnují především investiční výdaje na budovy, 
haly, stavby, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní techniku, doprav-
ní prostředky, pozemky. Kapitálové výdaje jsou navrhovány ve výši 
skoro 108 milionů. Největší podíl na výdajích mají investiční akce. 

Investice

Na investiční akce plánuje město dát 85,9 milionů korun. Nejdraž-
ší akci bude vybudování nové hasičské zbrojnice v Sídlišti Za Chlu-
mem. Stavba začala loni, letos si dobudování vyžádá 28 milionů ko-
run, pět milionů by měla pokrýt dotace.
Začne rekonstrukce budovy Černého koně na Mírovém náměstí, 
která bude rozložena nejméně na dva roky. V letošním roce se tam 
proinvestuje deset milionů korun. Stejnou částku dá město i na po-
kračování celkové opravy Teplické ulice. Dva miliony budou proin-
vestované na rekonstrukci ulice Horská, která bude probíhat i příští 
rok. 

Letos chce město vybudovat čtyři zcela nová parkoviště a na další 
tři připravit projektovou dokumentaci. Lépe by se mělo ještě letos 
parkovat řidičům v Litoměřické a Čapkově ulici a u bloku 6 v Sídlišti  
Za Chlumem a u Domu se soustředěnou pečovatelskou službou, 
kde na novém parkovišti bude i dobíjecí stanice pro elektromobi-
ly. Začít projektovat by se měla parkoviště u Domu dětí a mládeže,  
u bloků 1 a 12 v Sídlišti Za Chlumem. 
Přes dvanáct milionů půjde na opravy školních budov, v Základní 
škole Lidická bude sanována budova, Základní škola Aléská dosta-
ne novou střechu. Rozpočet však počítá i s více než milionem a půl 
na projektové dokumentace, které odstartují v příštích letech další 
opravy škol. Počítá se například s vybudováním odborných učeben 
ve všech základních školách.
Peníze z rozpočtu půjdou i na práce v letním kině či rekonstruk-
ci vzduchotechniky městského divadla. Plánuje se zadat studii na 
revitalizaci autokempu a začne se s rekonstrukcí tenisových kurtů. 
Bude se jednat o rekonstrukci správní budovy a zázemí pro tenisty.  
Přes tři miliony budou stát opravy v Hornické nemocnici s polikli-
nikou. Tam je zapotřebí dokončit rekonstrukci kanalizace, zrekon-
struovat odborné ambulance v druhém patře polikliniky a provést 
opatření k energetické úspoře. Tato opatření se plánují i na dalších 
městských budovách.
Pět milionů je vyčleněno na přípravy budoucí rekonstrukce pivova-
ru. Počítá se s různými odbornými průzkumy a na ně navazující pro-
jektovou dokumentací, nejprve na opravu střech.   
Milion a půl budou město stát opravy veřejného osvětlení na Kysel-
ce, podél řeky Bíliny či v ulici Spojovací.
Za tři miliony budou opravena kolumbária na hřbitově a obřadní síň. 
Milion je vyčleněn na realizaci návrhů v participativním rozpočtu. 

(pn)

Rozpočet města pro rok 2023

Celkové příjmy: 
Celkové výdaje: 
Schodek:     

474 360 000
541 276 000
66 916 000Letos by měla začít rekonstrukce objektu Černý kůň

Výstavba nové hasičské zbrojnice bude pokračovat
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zŠ lidicKá

MŠ za chluMeM

MŠ alÉsKá

zŠ lidicKá

Duhové Vánoce na Lidické se povedly

Na Ježíška bylo vše dobře 
připraveno

Předškoláci se vzdělávali 
u myslivců

Exkurze zavedla žáky 
za poznáním měny

Týden od 12. do 16. prosince 
byl v Základní škole Lidická ve 
znamení Vánoc. Nejprve školní 
družina připravila pro jednotlivá 
oddělení vánoční tvoření. Děti si 
spolu s rodiči měly možnost vy-
robit vánoční dekoraci, kterou si 
pak odnesly domů. Po práci zbyl 
i čas na povídání o každodenních 
starostech u malého občerstvení 
a ochutnat cukroví, které přines-
ly maminky. Proběhlo i hodnoce-
ní soutěže o nejlepší vánočku do 
které se mnohé maminky zapo-
jily. A bylo co ochutnávat. Vítězná 
vánočka paní Eleny Englerové 
byla nejen vynikající, ale také 
krásně vypadala.
Ve čtvrtek 15. prosince proběhly 
v naší škole vánoční trhy. Po ce-
lou dobu proudily chodbou v pří-

Také děti z Mateřské školy Za 
Chlumem se na konci roku řád-
ně přichystaly na Ježíška. Nau-
čily se mnoho vánočních koled, 
písní, básní a tanečků, se který-

Na podzim se děti z Mateřské 
školy Aléská zapojily do sběru 
lesních plodů pro zvířátka na 
zimu. Za odměnu byly pozvány 
do myslivny, kde měly možnost 
si prohlédnout a osahat trofe-
je zvířat. Dozvěděly se více o 
životě lesní zvěře a mohly jim 
nasypat krmení do jesliček. 
Tímto myslivci děkují městu 
Bílina za zakoupení rekvizit 

Žáci druhého stupně Základní 
školy Lidická se opět vydali na 
exkurzi do České národní banky 
v Praze. Exkurze byla zaměřena 
na novou expozici Za měnou, 
která vzala děti nejen na cestu 
za naší měnou, ale i poodhalila, 
co vše se za ní skrývá a za zdán-
livě neproniknutelnými pojmy, 
které jsou s ní spojeny. 
Expozice, které se zúčastnilo 50 
žáků, probíhala nejen v histo-
rickém trezoru v podzemí ČNB, 
ale také v nové části, která dří-
ve sloužila klientům banky. Celá 
prohlídka byla plná interaktiv-
ních prvků a her. Děti se dozvě-
děly kdo, proč a jak rozhoduje o 
nastavení a nástrojích měnové 

zemí školy davy rodičů. Každý se 
chtěl podívat nejen na výrobky 
svých dětí, ale také ostatních tříd 
a hlavně všichni se snažili děti v 
jejich snažení podpořit. Výrobky 
se všem vyvedly a rychle z při-
pravených lavic tříd mizely. Milé 
bylo i občerstvení školní družiny, 
které nabudilo tu správnou vá-
noční atmosféru trhů.

mi se chtěly pochlubit. A proto 
učitelky vytáhly ruce z těsta na 
vanilkové rohlíčky a nachystaly 
program vánoční besídky pro 
rodiče, na školní zahradě, spoje-
nou s užitečnou věcí, sbírkou na 
Dobrého anděla. Zakoupením 
perníčků vyrobených dětmi při-
spěli na dobrou věc. Program byl 
pestrý, každý si přišel na své a 
ani mráz nikoho neodradil, neboť 
byl našimi kuchařkami připraven 
vynikající teplý čaj s tradiční vá-
nočkou. Nakonec jsme si všichni 
dohromady popřáli šťastné vá-
noce, zazpívali koledu a rozsvítili 
nazdobený vánoční stromeček. 

Kolektiv učitelek

a děti myslivcům za naučné 
a zajímavé dopoledne.

Kolektiv učitelů

politiky, fi nanční stability nebo 
dohledu nad fi nančním trhem. 
Všechny její činnosti byly srozu-
mitelně a interaktivně předsta-
veny v jednotlivých tematických 
celcích. Děti si vyzkoušely zase-
dací stůl Bankovní rady, zahrá-
ly si na lupiče při hledání skrýší 
peněz nebo skládaly kolkova-
nou státovku. Získali tak ucele-
ný přehled o dějinách peněz a 
vývoji měnové politiky, kterým 
si osvojili vědomosti ve fi nanční 
gramotnosti.
Tato akce je součástí vzdělává-
ní našich žáků v oblasti fi nanční 
gramotnosti.

Ing. Jarmila Kabourková

Součástí vánočních trhů byla 
vánoční besídka žáků 1. stupně, 
do které se zapojily všechny tří-
dy 1. až 5. ročníku. Ani zvýšená 
nemocnost žáků a pedagogů 
neovlivnila kvalitu vystoupení. 
Všechna byla krásná a povede-
ná. Máme moc šikovné žáčky i 
paní učitelky, které s dětmi pro-
gram připravily. V dopoledních 

hodinách proběhla generálka 
pro žáky, která se natáčela. V 
odpoledních hodinách pak pro-
běhlo vystoupení pro rodiče, 
kteří zaplnili celou tělocvičnu a 
chyběla nám spousta míst k se-
zení. Rodiče museli stát a mnozí 
se dovnitř ani nedostali. Moc se 
za to omlouváme, nečekali jsme 
takový nápor a děkujeme všem 
za pochopení a za to, že to s námi 
takto zvládli.
Všem rodičům a prarodičům dě-
kujeme za naši podporu. Moc si 
toho vážíme. Bylo milé se s Vámi 
všemi v rámci našich Duhových 
Vánoc potkat.
Přejeme Vám všem hodně zdra-
ví, štěstí a životní pohody v roce 
2023.

Marie Sechovcová
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jsdh zŠ za chluMeM

MŠ ŽiŽKovo Údolí

MŠ čapKova

Mladí hasiči jsou 
v soutěžích úspěšní

Žákovský parlament má 
ve škole nezastupitelnou roli 

Čekání na Vánoce 
krátil kalendář

Děti vyzdobily městský úřad

Dětskou členskou základnu 
hasičů tvoří tři kategorie, ve 
kterých je přihlášených celkem 
třicet dětí. Kategoriemi jsou pří-
pravka do 6 let, mladší žáci 7 až 
11 let a starší žáci 12 až 15 let. V 
každé kategorii je deset mla-
dých hasičů. 
S dětmi v letních měsících pro-
bíhají tréninky na školním hřišti 
Základní školy Za Chlumem a 
v zimním období se pravidelně 
jednou týdně mládež schází v 
tělocvičně stejné základní školy, 
kde se zdokonalují v požárních 
dovednostech, například požární 
ochrany, zapojování hadic, zákla-
dech lanové techniky, požárních 
i topografi ckých značek a zdra-
vovědy. V závěru tréninku je vždy 
čekají sportovní aktivity. 
V uplynulém roce 2022 poprvé 
v novodobé historii pořádali sou-

Žákovský parlament na chlum-
ské základní škole vznikl v roce 
2018 a postupně získával důle-
žitou a váženou roli. Parlament 
se skládá ze zvolených zástup-
ců tříd od pátého do devátého 
ročníku, volby probíhají vždy na 
začátku roku. Parlament vedou 
dva koordinátoři z řad učitelské-
ho sboru – Tereza Mouchová a 
David Kadlec. 
Parlament si vytvořil vlastní logo 
a přezdívku MisPa (Mistři par-
lamenťáci) a schází se jednou 
týdně. Dvakrát ročně se také 
potkává na školní přespávačce a 
letos podruhé se vydá na tříden-
ní výjezd, jehož program zajiš-
ťuje Centrum pro demokratické 
učení, kterého jsme již čtvrtým 
rokem členem. Centrum nás v 
loňském roce zapojilo do projek-
tu Bader, díky kterému jsou oba 
koordinátoři proškolení, parla-
ment na tři dny zdarma vyjel na 
zasedání mimo školu, mohl spo-
lupracovat s dalšími parlamen-
ty a získal řadu dalších výhod a 
velké množství podpory nejen fi -
nanční. Mimo jiné proběhlo také 
školení všech učitelů, díky které-
mu se podařilo vysvětlit důleži-
tou parlamentu ve škole.  
V posledních letech se parla-
mentu podařilo prosadit několik 
změn a inovací, například úpravy 
na dětských toaletách, použí-
vání mobilních telefonů během 
přestávek a mnoho dalšího. Zor-
ganizovali také několik celoškol-

Děti ze třídy Koťata z Mateřské 
školy Žižkovo údolí si vyzdobi-
ly svou třídu. Zkusily si vytvořit 
adventní kalendář ve formě po-
hádkového lesa, pod každým 
stromečkem se ukrýval nějaký 
poklad.

Kolektiv učitelek

Předvánoční čas se v 
Mateřské škole Čap-
kova nesl v tvořivém 
duchu. Děti a učitelky 
společně zdobily vá-
noční truhlíky, které jistě 
zkrášlily městský úřad. 

Lenka Zlatohlávková

těž. Jednalo se o první ročník 
branného závodu Pohádkový 
hasič Bílina 2022, kde startovalo 
21 družstev ve čtyřech katego-
riích mladých hasičů z okresů 
Teplice, Most a Ústí nad Labem. 
V kategorii mladší přípravka se 
bílinští mladí hasiči umístili na 1. a 
2. místě, starší přípravka na 3. a 4. 
místě a mladší žáci skončili na 1. 
a 6. místě. Tato netradiční požár-
ní soutěž s využitím Pohádkové-
ho lesa v Bílině si hned vydobyla 
dobré jméno mezi okolními jed-
notkami a již teď si předběžně re-
zervují místo na druhém ročníku. 
Mládež se také pravidelně účast-
ní dalších hasičských závodů. 
Naši mladí hasiči reprezentovali 
město Bílina na devíti závodech 
pořádaných sbory dobrovolných 
hasičů z teplického okolí a na 
Poháru ředitele HZS ÚO Teplice. 
V polovině těchto závodů do-
konce obsadili medailové pozice, 
což je pro jednotku odměnou a 
zároveň důkazem, že se vydala 
správným směrem, že si vycho-
vává další generaci hasičů, kteří 
po ní jednou převezmou tento 
nelehký úkol.

Velitel JSDH Miroslav Doležal,
Zástupce velitele Ondřej Drábek

ních akcí – například No bag day, 
společné snídaně, pyžamové 
dny, barevné dny, Run and help 
a podobně. Několikrát se také 
vyjádřili k dění ve škole. Své vize 
a představy pravidelně předsta-
vují vedení školy a svým spolu-
žákům.  
V prosinci loňského roku přivítali 
na snídani, kterou částečně sami 
připravili, vedení města, kterému 
představili svou práci, zajímali se 
také o fungování městské samo-
správy a diskutovali, co by chtě-
li změnit nejen ve škole. Jejich 
práce vedení města zaujala, a 
tak o týden později zástupci par-
lamentu znovu přivítali místosta-
rostu Karla Matušku, kterého 
provedli školou. On je na oplátku 
pozval na radnici, kam se v nej-
bližších týdnech půjdou podívat 
a seznámí se s prací zastupitelů. 
Kdoví, třeba je mezi nimi budoucí 
starosta města.  
Místostarosta s žáky navázal 
kontakt a žáci se díky tomu mo-
hou vyjádřit k připravovaným 
změnám, které jsou v gesci měs-
ta. Jejich důležitá role díky tomu 
ještě více stoupá.  
Jsme rádi, že ve škole žákovský 
parlament máme, skvěle pracu-
je a za to patří díky všem členům 
a také oběma koordinátorům. 

Mgr. Barbora Schneiderová, 
ředitelka školy 

MŠ za cHlUMeM, MŠ čapKova

Mikulášská nadílka 
se dostala ke všem

Také loni navštívil Mateřské školy 
Za Chlumem a Čapkova Mikuláš, 
anděl a čert, kterého raději ne-
chali za dveřmi. Mikuláš rozdával 
hodným dětem dárky, andělíček 
bránil zlobidla před peklem. Mi-
kuláš si postupně popovídal se 
všemi dětmi a na každého našel 

v Knize hříchů chválu, ale i něco, 
v čem by se děti měly polepšit. 
Všechny děti slíbily, že se po-
lepší. A tak zazpívaly písničku a 
nakonec se ukázalo, že každý si 
nadílku zaslouží.

Kolektiv učitelek
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MŠ síbova zŠ lidicKá

MŠ ŽiŽKovo Údolí MŠ síbova

Děti dostaly odměnu 
od Mikuláše

Technické vzdělávání 
prohlubovali žáci v IQLandii

Zahrada nabízí ptáčkům hody Ve školce tvořili s dětmi rodiče

Opět po roce navštívil děti v Ma-
teřské škole Síbova Mikuláš, čert 
a anděl. Děti se na jejich návště-
vu pilně připravily. Školku si hez-
ky vyzdobily a nacvičily raději 
několik básniček a písniček. Od-

Loni na konci listopadu se žáci 8. 
a 9. ročníku zúčastnili motivač-
ního výjezdu v rámci projektu 
Podpora polytechnického vzdě-

lávání a gramotností v Ústeckém 
kraji. Jejich cílem bylo zábavně 
naučné centrum IQLandie, která 
se ve svých expozicích zaměřu-
je komplexně na polytechnické 
vzdělávání – oblast přírodních 
věd, technického vzdělávání a 
kreativity.
Škola tam již několikrát byla v 
rámci volnočasových aktivit. 
Nyní využila nabídky projektu 
IKAP A2 pro realizaci exkurze v 
rámci výuky. Pro žáky školy byla 
doprava i vstupné plně z projek-
tu uhrazeno.
Věříme, že exkurze se žákům 
líbila a splnila svůj cíl – ukázat 
žákům význam znalosti základů 
přírodních věd a techniky nená-
silnou a zábavnou formou.

Ing. Bc. Eva Maierová

Učitelé v Mateřské škole Žižkovo 
údolí mimo jiné u dětí rozšiřují 
vztah k přírodě, aby viděly od-
stíny barev, tvary, slyšely zvuky, 
cítily vůni, vše si osahaly, něco 
ochutnaly a také se staraly o zví-
řátka. Díky tomu děti přes zimu 
poctivě krmí ptáčky, krmení 
dávají nejen do krmítek, ale roz-
misťují ho i na jiná místa po celé 
zahradě. 

Eliška Růžičková

V Mateřské škole Síbova se ko-
nala adventní odpoledne s ma-
minkami, tatínky či babičkami. 
V každé třídě na ně čekalo krátké 
vystoupení dětí a tvořivá dílnička. 
Všichni jsme si společně užili, za 
zvuku tradičních koled, předvá-
noční atmosféru a ještě si domů 
odnesli vlastnoručně vyrobený 
dáreček nebo ozdobu.

Kolektiv učitelek

měnou jim byly balíčky se slad-
kostmi. Někteří zlobílkové však 
v balíčku měli také uhlí, a proto 
slíbili Mikuláši, že se polepší.

Kolektiv učitelek

zŠ alÉsKá

Vánoční čas pohladil rodiny žáků z Aléské
Nechme se pohladit časem vá-
nočním. To vzkázali žáci Základ-
ní školy Aléská v Bílině svým 
rodinám i kamarádům. Aby bylo 
to pohlazení co nejpříjemnější, 
společně se svými učiteli připra-
vili odpoledne s trhy a mnoha 
vystoupeními. “Na této akci jsme 
se sešli již potřetí, děti si pro ro-
diče připravili dárky a krásná 
vystoupení, dospělí napekli, při-
pravili jsme teplý čaj, a tak jsme 
mohli předvánoční čas strávit 
společně,” uvedla ředitelka ško-
ly Dagmar Axamitová.
Nejmenší děti i jejich starší 
spolužáci nabízeli příchozím u 
stánků nejrůznější vlastnoručně 
vyrobené dárečky. Stolky byly 
slavnostně nazdobené, světýlka 
jim dodávala punc Vánoc a pro-

hýbaly se pod svícny, voňavý-
mi perníčky, parádními věnci a 
mnoha dalšími výrobky. K tomu 
z pódia zněly vánoční písně. “Tří-
dy si připravily pěvecká vystou-
pení, družinka nám předvedla 
taneční čísla, u jednoho z nich 
zapojila i diváky, aby se zahřáli. 
Některá vystoupení doprová-
zela kytara, jiná reprodukovaná 
hudba, některé třídy vše zvládly 
zcela bez doprovodu,” popsal 
učitel Jan Švach.
Rodiče, sourozence i babičky 
a dědečky žáků hladil po lících 
kromě času vánočního také 
ukrutný mráz, který zmírňoval 
horký čaj, ale hlavně všudypří-
tomná srdečná přání krásných a 
klidných Vánoc. 

(pn)
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Základní škola Lidická každoroč-
ně realizuje spoustu projektů a 
projektových dnů. Nejinak tomu 
bylo i v loňském roce. Z dotace 
Ústeckého kraje jsme od září do 
prosince realizovali dva projekty: 
Jak překonat starosti zaměře-
ný na oblast primární prevence 

v součinnosti s lektorem Ho-
pe4Kids Etické dílny a projekt Ve 
škole po škole 2022 zaměřený 
na volnočasové aktivity, který za-
jišťovali pedagogičtí pracovníci 
školy.
V červnu jsme dokončili pro-
jekt Duhová škola 2020-2022 z 
OPVVV a již od 1. září jsme na-
vázali novým projektem Duhová 
škola v OPJAK z operačního pro-
gramu Jan Amos Komenský, ze 
kterého čerpáme až do prosince 
2024 personální podporu škol-
ního speciálního pedagoga , fi -
nanční prostředky na vzdělávání 
pedagogických pracovníků a na 
aktivity zaměřené na inovativní 
metody výuky.
V prosinci jsme také dokončili 

projekt z grantu o2 Chytrá škola 
zaměřený na rozvoj digitálních 
kompetencí učitelů i žáků.
V listopadu jsme ukončili projekt 
Zvyšování kvality jazykového 
vzdělávání v Duhové škole z vý-
zvy roku 2020 Erasmus+, v jehož 
rámci se 13 našich pedagogů zú-
častnilo jazykových kurzů anglič-
tiny na Maltě a v Irsku. Od ledna 
započneme s realizací nových 
výjezdů, díky získané akreditaci 
na realizaci až do roku 2027.
V rámci programu Národního 
plánu obnovy pokračujeme i v 
letošním roce s doučováním žáků 
z různých předmětů a nově jsme 
se zapojili do projektu na podpo-
ru škol se sociálně znevýhodně-
nými žáky, díky kterému máme 

personálně zajištěné pozice 
školního sociálního pedagoga, 
kariérového poradce, školních 
asistentů, pracovníka volnoča-
sových aktivit a na krátkou dobu 
i adaptačního koordinátora pro 
ukrajinské žáky, zejména však 
aktivity zaměřené na motivací a 
podporu vzdělávání žáků, napří-
klad adaptačního nebo preven-
tivního charakteru, zajištění do-
učování od září 2023, vzdělávání 
pedagogického sboru a další a to 
až do srpna 2025.
Věříme, že všechny tyto projek-
tové aktivity budou přínosem pro 
všechny naše žáky, pedagogické 
pracovníky i pro rodiče našich 
žáků.

Marie Sechovcová

Škola aktivně vstupuje do projektů, těží z toho žáci i učitelé

MŠ alÉsKá

MŠ ŽiŽKovo Údolí

MŠ síbova

V prosinci se na zahradě školky 
v Aléské ulici konalo Buřtíkování. 
Abychom si společně užili klid-
nou vánoční atmosféru, pozvaly 
děti své rodiny na školní zahrád-
ku, kde jim zahrály pohádku 
Vánoční Betlém, přednesly a 
zazpívaly písně s vánoční téma-

tikou. Nakonec jsme si společně 
opekli buřtíky, které v lehkém 
mrazíku opravdu chutnaly. Hor-
ký čaj a voňavé cukroví samo-
zřejmě nechybělo. Děkujeme 
všem zúčastněným.

Kolektiv učitelek

Děti z MŠ Žižkovo údolí se šly 
projít po zasněžené Bílině. Zaví-
taly do cukrárny se ohřát a kole-
dovat. Přítomným hostům zazpí-
valy pásmo vánočních písniček 
a byly odměněny sladkostí. Byl 
slyšet dětský smích i kouzelné 
slůvko děkuji. 

Eliška Růžičková

Ve školce se nám jednoho dne 
objevila velká nafouklá kupo-
le - sférické kino. Děti si uvnitř 
tohoto kina mohly pohodlně 
sednout i lehnout a pozorovat 

poučný fi lm o živočiších žijících 
v mořích a oceánech. Kamarádi, 
rybka Barney a želva Beenie, je 
seznámili s ostatními živočichy v 
moři a v oceánu, jako medůza-
mi, rejnokem, delfínky, hvězdi-
cemi a jinými. Prozradili dětem 
své poslání, a to udržovat čistotu 
své laguny. Poučili je zároveň 
zajímavou a vtipnou formou o 
důležitosti ochrany životního 
prostředí a vyvarování se dů-
sledků nezodpovědného cho-
vání lidí vůči přírodě.

Kolektiv učitelek

Rodiny si užily vánoční 
buřtíkování 

Koledníci zazpívali v cukrárně

Do školky přijelo sférické kino

Podkrušnohorské gymnázium v Bílině pořádá přípravný kurz pro žáky 5. tříd
Kurz bude probíhat v období leden - duben 2023, vždy ve čtvrtek v čase 15 – 16.45 hodin.

(předpokládané zahájení je ve čtvrtek 19. ledna 2023)

Bližší informace naleznete na www.gymbilina.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Auliková, tel. 417 823 125
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spoKoJenÝ záKazníK ÚstecKÉHo KraJe

realitní poradenství

V listopadu 2022 byly na Kraj-
ském úřadě Ústeckého kraje 
slavnostně vyhlášeny výsledky 
22. ročníku Národní ceny Spo-
kojený zákazník Ústeckého kra-
je. Mezi 21 podnikateli, kteří toto 
prestižní ocenění letos obdrželi 
je i rodinná oční optika Marty 
Novotné se sídlem v Teplicích a 
v Bílině. Ve výčtu 270 subjektů v 
Ústeckém kraji, které od počát-
ku vyhlašování této ceny uspěly, 
je to již potřetí, kdy optika Mar-
ty Novotné titul získala. Poprvé 

Pronajímáte nemovitost a nevíte, 
jak příjem z nájemného zdanit a 
jestli musíte vést nějakou evidenci? 
Nezapomeňte, že i příspěvky do 
fondu oprav jsou daňovým výda-
jem. Pokud pronajímáte byt, musí-
te samozřejmě příjmy z pronájmu 
zdanit podle zákona 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů ve znění pozděj-
ších předpisů. Při výpočtu daně z 
příjmu můžete použít slevy na dani 
i nezdanitelné položky. Příjem do 
čtyřnásobku průměrné mzdy (141 
764 Kč za měsíc v roce 2021, 155 
644 Kč za měsíc v roce 2022) se 
daní 15 %, příjem nad touto hranicí 
už 23 %. Zákon také rozlišuje, jestli 
je pronajímaná nemovitost v ma-
jetku fyzické osoby nebo jde o ne-
movitost zapsanou v obchodním 
majetku. V případě  fyzické osoby 
se příjmy z pronájmu řídí § 9 výše 
uvedeného zákona. U nemovitostí 
zapsaných v obchodním majetku, 
vedených v účetnictví nebo daňo-
vé evidenci, se uplatní § 7 (příjmy z 
podnikání a jiné samostatné výdě-
lečné činnosti).

Příjmy z pronájmu fyzické osoby
§ 9 vymezuje příjmy z pronájmu 
jako příjmy plynoucí z pronájmu 
nemovitostí či jejich částí nebo 
bytů a jejich částí. Pokud prona-
jímáte ve svém větším domku 
jednu bytovou jednotku, je vaší 
povinností tyto příjmy přiznat a 
zaplatit vypočítanou daň. Pokud 
pronajímáte nemovitost, která je 
společným majetkem manželů, 
zdaňuje příjmy z pronájmu pouze 
jeden z nich. Od příjmů si můžete 
odečíst výdaje vynaložené na do-
sažení, zajištění a udržení příjmů 
plynoucích z pronájmu nemovi-
tosti. Výdaje můžete uplatnit buď 
ve skutečné výši, nebo paušálem, 
tedy procentem z příjmů z proná-
jmu. Je třeba zvážit, co je pro vás 
výhodnější. Pokud však uplatníte v 
řádném daňovém přiznání daňové 

to bylo v roce 2007, poté v roce 
2019 a nyní.
Cenu Spokojeného zákazníka 
uděluje na dobu tří let Sdružení 
českých spotřebitelů na zákla-
dě skutečnosti, že subjekt, který 
toto ocenění získal, poskytuje 
své produkty a služby v souladu 
s vysokým očekáváním spotře-
bitele. „Zákazníkům může toto 
ocenění zaručit, že budou s ná-
kupem nebo službou spokojeni. 
Pro jeho držitele je pak známkou 
toho, že dělají svůj byznys dobře 

výdaje procentem z příjmů, nelze v 
případném dodatečném daňovém 
přiznání změnit způsob uplatnění 
výdajů a přejít z paušálních výda-
jů na skutečné výdaje. Naopak to 
možné je.
Pokud máte příjmy z pronájmu jako 
fyzická osoba, tak z těchto příjmů 
neplatíte sociální ani zdravotní 
pojištění. Když v takovém případě 
nemáte zaměstnání na pracovní 
smlouvu, nejste student, nepobí-
ráte důchod nebo rodičovský pří-
spěvek, tedy ve zkratce nemáte 
vyřešený svůj vztah se zdravotní 
pojišťovnou, tak pamatujte, že si 
musíte platit zdravotní pojištění. To 
se pro rok 2022 zvyšuje na 2 187 
Kč.

Jak na uplatnění skutečných vý-
dajů při pronájmu nemovitosti
V případě uplatnění výdajů ve sku-
tečné výši musíte vést záznamy o 
příjmech a výdajích vynaložených 
na dosažení, zajištění a udržení pří-
jmů v časovém sledu. Dále je pak 
nutné vést evidenci hmotného 
majetku, který lze odpisovat, evi-
denci o tvorbě a použití rezervy na 
opravy hmotného majetku, pokud 
ji vytváříte, evidenci o pohledáv-
kách a závazcích ve zdaňovacím 
období, ve kterém dochází k ukon-
čení pronájmu, a mzdové listy, po-
kud vyplácíte mzdy.
Pokud se rozhodnete vést účetnic-
tví, přestože k tomu nemáte podle 
účetních předpisů povinnost, pak 
postupujete podle těchto předpi-
sů. 
Při uplatnění skutečných výdajů 
můžete paušálně uvést náklady na 
automobil.

Jaké mohou být skutečné daňově 
uznatelné výdaje?
Mezi takové výdaje patří ty, které 
byly opravdu vynaloženy při pro-
najímání nemovitosti, například:
poplatky realitní kanceláři, odpisy 

a poctivě,“ řekl hejtman Ústecké-
ho kraje Jan Schiller, pod jehož 
záštitou udílení proběhlo a který 
osobně ceny oceněným předá-
val.
Marta Novotná si titulu velice 
váží a prostřednictvím těchto 
řádků děkuje všem spokojeným 
zákazníkům a vstřícným spolu-
pracovníkům, díky kterým toto 
ocenění získala.

Milan Zábranský 

nemovitosti, úroky hypotéky na 
pořízení nemovitosti, náklady na 
vybavení, jako je například náby-
tek, náklady na opravu a údržbu, 
pojištění nemovitosti, daň z ne-
movitosti. Při uplatňování skuteč-
ných nákladů pamatujte na to, že 
oprávněnost nákladů musíte být 
schopni fi nančnímu úřadu pro-
kázat. A to zpětně až 3 roky, 8 let 
při vykázání daňové ztráty, po toto 
období může fi nanční úřad přijít na 
kontrolu.

Mohu si paušálně dát do nákladů 
automobil?
Od základu daně lze odečíst i ná-
klady na cesty autem vykonané 
pro dosažení, zajištění a udrže-
ní příjmů z pronájmu bytu. Dříve 
platilo, že náklady lze uplatnit jen 
podle počtu ujetých kilometrů. 
Protože cest souvisejících s proná-
jmem bytu zpravidla moc nebývá, 
skutečné náklady většinou nemě-
lo smysl řešit. Cestovní výdaje byly 
ale posléze rozšířeny o výdajový 
paušál, který dává pronajímatelům 
zajímavou možnost daňové opti-
malizace.

Jsou platby do fondu oprav daňo-
vě uznatelné výdaje?
Příspěvky do fondu oprav, které 
každý měsíc posíláte na účet spo-
lečenství vlastníků, jsou daňovým 
výdajem v okamžiku jejich úhrady 
(pokud nevedete účetnictví).
Týká se to ale jen části příspěvků, 
které společenství vlastníků po-
užilo na provozní výdaje. Pokud 
bylo z příspěvků uhrazeno tech-
nické zhodnocení, musí na něm 
pronajímatel vyčíslit svůj podíl a 
tuto částku si odečte od základu 
daně. Je proto nutné sledovat, na 
co společenství vlastníků peníze 
z fondu oprav vynakládá. Příjmy z 
pronájmu se započítávají do úhrnu 
vašich celkových ročních příjmů. 
Mezi čisté příjmy se počítá nájem-

né bez záloh na vodu a energie, ale 
jen v případě, že energie nájem-
níkovi vyúčtováváte. Pokud máte 
zálohy stanoveny paušální část-
kou a nevyúčtováváte přeplatek 
nebo nedoplatek, pak je daňovým 
příjmem jak nájem, tak zálohy na 
energie. Ve smlouvě by tedy měla 
být zvlášť vymezena částka za ná-
jemné a částka za energie.
Jak se uplatňují paušální výdaje 
při pronájmu nemovitosti
Pokud neuplatníte výdaje proka-
zatelně vynaložené na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, můžete 
je uplatnit paušálně, ve výši 30 % 
z příjmů z pronájmu nemovitosti, 
nejvýše však do částky 300 tisíc 
korun. Pamatujte, že i při využití 
paušálních výdajů musíte vést evi-
denci o příjmech a pohledávkách 
vzniklých v souvislosti s proná-
jmem. A také, že v případě paušál-
ních výdajů už samozřejmě nelze 
uplatňovat paušální výdaje na do-
pravu ani platby do fondu oprav.
Příjmy z pronájmu a jaké slevy na 
dani je možné použít?
Při danění pronájmu můžete sa-
mozřejmě uplatnit veškeré slevy 
na dani, na které máte nárok, na-
příklad základní daňovou slevu na 
poplatníka, daňová zvýhodnění na 
děti, stejně tak i nezdanitelné po-
ložky. 
Příjmy z pronájmu, když je nemo-
vitost zapsaná v obchodním ma-
jetku
Při pronájmu nemovitosti zapsané 
v obchodním majetku daníte pří-
jmy jako příjmy z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti 
podle § 7 zákona o daních z příjmů. 
Opět se můžete rozhodnout, zda 
využijete paušální nebo skutečné 
výdaje. Z příjmů z podnikání mu-
síte odvádět sociální a zdravotní 
pojištění.

Tomáš Novák, RE/MAX Synergy

Optika Novotná získala ocenění již potřetí

Jak zdanit příjmy z pronájmu bytu
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Rada města schválila pravidla 
programu „Podpora po narození 
nového občánka města Bíliny“. 
Bude se jednat o finanční dar ve 
výši 15.000 Kč. Žádat může zá-
konný zástupce dítěte po dobu 6 
měsíců od dovršení 1 roku věku 
dítěte. Žadatel musí být starší 18 
let a musí mít minimálně 1 rok 
před narozením dítěte trvalý po-
byt v Bílině. Narozené dítě musí 
mít trvalý pobyt v Bílině po celou 
dobu od narození. Žadatel musí/
musel být zaměstnán, podnikal/
podniká nebo se soustavně při-
pravoval/připravuje na budoucí 
povolání v posledních 3 letech 
minimálně v součtu po dobu 2 let. 
Rodičovská a mateřská dovolená 
se do těchto lhůt nezapočítáva-
jí. Žadatel nesmí mít žádný dluh 
vůči městu a jeho organizacím. 
Dar nebude poskytnut na dítě, 
na které byla čerpána státní dáv-
ka „porodné“. V Bílině se ročně 
narodí cca 120 dětí. Předpoklá-
dá se, že podmínky pro získání 
podpory splní přibližně polovina. 
Program bude platit od 1.1.2023 s 
tím, že kompletní pravidla progra-
mu, včetně postupu a formulářů, 
bude zveřejněn na internetových 
stránkách města v lednu 2023. 

Rada města v působnosti valné 
hromady Hornické nemocnice  
s poliklinikou, s. r. o., souhlasila 
s dohodami a postupem v sou-
vislosti s provozem stávající zub-
ní ordinace. Od 01.01.2023 bude 
tuto zubní ordinaci provozovat, 

včetně pohotovostní služby, stá-
vající lékař již v rámci své soukro-
mé praxe na základě jeho smluv 
se zdravotními pojišťovnami.  
Hornická nemocnice pronajme 
pro tento záměr stávající prostory 
a k tomu mimo jiné zdarma po-
skytne výpůjčku veškerého ne-
dávno nově pořízeného vybavení 
pronajímané ordinace. Současně 
rada města schválila, že pokud 
bude mít stávající lékař v budouc-
nu zájem o rozšíření soukromé 
praxe o další ordinaci, hornická 
nemocnice mu poskytne prosto-
ry, které si stávající lékař upraví 
na vlastní náklady. Hornická ne-
mocnice se bude podílet na in-
vestičních nákladech spojených 
se zajištěním těchto prostor do 
výše 200.000 Kč. Pro pacienty 
by měly být zachovány rozsah i 
kvalita zdravotní zubařské péče 
minimálně na stejné úrovni. V bu-
doucnu by se měly tyto služby 
rozšiřovat.

Rada města schválila realizace 
projektů, které byly předloženy 
v rámci participativního rozpočtu 
na rok 2022/2022 – TVOŘÍME BÍ-
LINU a v hlasování získaly nejvyš-
ší počet hlasů. Realizován bude 
projekt:
• Křížem krážem Pohádkovým 
     lesem,
•   Bořeňská zahrada,
•   Revitalizace parku u DDM.
Výsledky hlasování budou zve-
řejněny na webových stránkách 
města. 

Rada města vzala na vědomí 
úpravu ceníku, na základě které 
bude možné od nového roku na-
vštěvovat nafukovací tenisovou 
halu na Kyselce v čase od 9:00 
do 14:00 hodin za zvýhodněnou 
cenu. Permanentku na 10 hodin 
bude možné pořídit za 3.000 Kč. 

Rada města v působnosti valné 
hromady Hornické nemocnice s 
poliklinikou, s. r. o., v návaznosti 
na slib z června 2022 a v soula-
du se schváleným harmonogra-
mem výběrového řízení na obsa-
zení funkce jednatele, schválila 
podmínky výběrového řízení na 
jednatele společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
které bude vyhlášeno v lednu 
2023 s předpokládaným nástu-
pem od 01.06.2023. 

Rada města po dohodě s ře-
ditelkou schválila záměr a 
harmonogram vypsání výbě-
rového řízení na pozici ředitele 
Městských technických služeb 
Bílina s předpokládaným nástu-
pem k 1.10.2023. Předání funkce 
novému řediteli se předpokládá 
v posledním čtvrtletí roku 2023, 
kdy současná paní ředitelka po-
skytne novému řediteli součin-
nost. K ukončení pracovního po-
měru se současnou ředitelkou by 
mělo dojít nejpozději k 31.12.2023, 
kdy dovrší nepřetržitých 25 let v 
Městských technických službách 
Bílina, za což jí již nyní náleží úcta 
a poděkování.  

Rada města vzala na vědomí 
informace o průběhu veřejné vý-
zvy na prodej vytěženého dřeva 
z parku Kyselka. Cca 200 kubíků 
dřeva bude prodáno zájemci, kte-
rý nabídl 350.000 Kč a předložil 
tak nejvýhodnější nabídku. 

Rada města schválila prodejní 
cenu nových dárkových předmě-
tů, které jsou ode dneška nabíze-
ny v Informačním centru Bílina. 
Jedná se o flash disk s propagač-
ními videi Bílina v obraze za 140 
Kč, dárkové balení minerálních 
vod za 149 Kč a dotisk knihy „Měs-
to Bílina od minulosti k dnešku za 
300 Kč. 

Rada města rozhodla, že nejvý-
hodnější nabídkou na vybudování 
přechodu pro chodce vč. veřej-
ného osvětlení v ulici Sídliště Za 
Chlumem 728–730 je nabídka 
společnosti Petr Arpáš, s. r. o. 

Rada města rozhodla mimo jiné 
vypsat veřejnou zakázku na:
• Mapový portál města Bílina,
• Dodání dvou vozidel 
 pro Městskou policii Bílina,
• Zakoupení druhého multi- 
 funkčního svozového vozidla 
 pro Městské technické služ- 
 by Bílina.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 20. prosince 2022

Město Bílina vyhlašuje 
veřejnou výzvu na obsazení funkce

Technik investic IV
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do 

Městského úřadu v Bílině, odboru nemovitostí  
a investic, s platovým zařazením v 9. plat. třídě, 
dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.710 Kč 
do 31.820 Kč plus poskytnutí osobního příplatku  

po zapracování včetně zaměst-
naneckých benefitů.

Požadavky:
dosažené minimálně středoškolské vzdělání  

s maturitou (ve studijním programu stavebního 
směru nebo příbuzného oboru – výhodou), praxe  

v oboru přípravy a realizace staveb - výho-
dou, organizační a komunikativní schopnosti, 
smysl pro tvůrčí činnost, znalost práce na PC 

(Word, Excel, Outlook, Internet), samostatnost, 
pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost, 
ochota spolupracovat, aktivní přístup k práci, 

řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost

Lhůta podání přihlášky: 
doručeny nejpozději 17.1.2023

Způsob podání přihlášky: v obálce označené 
„VV – Technik investic IV“ – osobně do podatel-
ny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 
úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, ve-

doucí odboru nemovitostí a inves-
tic, tel. 602 290 911, 417 810 860

Více na www.bilina.cz

Rada města Bíliny, v právním postavení jediného společníka 
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na

Jednatelku/Jednatele 
Termín nástupu: 1.6.2023

Osobní předpoklady: státní občanství ČR, věk 
minimálně 21 let, občanská a morální bezú-
honnost, plná svéprávnost a spolehlivost.
Požadavky na uchazeče: předpoklady pro 

výkon funkce jednatelky/jednatele společnosti 
s ručením omezeným (zejména §152 záko-
na č.89/2012 Sb., občanský zákoník a § 46 

a § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech – o obchodních
korporacích), vysokoškolské vzdělání lékař-
ského, ekonomického, technického či práv-

ního směru, zkušenosti s vedením a řízením 
zaměstnanců, zkušenost s řízením kvality
poskytované péče ve zdravotnických za-
řízeních, zkušenosti v řízení a ekonomice 
zdravotnictví, manažerské, organizační a 

řídící schopnosti, komunikační a prezentační 
dovednosti, zákaz členství v řídícím, dozorčím 
nebo kontrolním orgánu jiné právnické osoby,
zákaz jiné výdělečné činnosti, časová flexibili-
ta, vysoké pracovní nasazení, řidičský průkaz 
skupiny B, znalost světového jazyka vítána.

Lhůta pro podání přihlášky: přihláška 
musí být doručena nejpozději 28.2.2023

Způsob podání přihlášky: v obálce označené 
„VŘ – jednatel HNsP – neotevírat“ doručit

osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat 
poštou na adresu: Městský úřad Bílina,

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Dvořáková, tel: 

417 810 814, e-mail: dvorakova@bilina.cz
Více na www.bilina.cz

Město Bílina vyhlašuje veřenou výzvu na obsazení funkce

Personální
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do 
Městského úřadu v Bílině, odboru správního
a vnitřních věcí s platovým zařazením v 10. 
plat. třídě dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí 
tarifu od 23.390 Kč do 34.370 Kč plus po-
skytnutí osobního příplatku po zapracová-

ní včetně zaměstnaneckých benefitů.
Požadavky:

dosažené minimálně vyšší odborné vzdělání, 
výborné organizační a komunikační schopnosti, 

zvládání stresové zátěže, znalost zákoníku práce 
a souvisejících předpisů (např. z. č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, NV č. 341/2017 Sb.), znalost práce na 

PC (Word, Excel, Outlook, internet), schopnost 
samostatného úsudku a rozhodování, dů-

slednost při jednání, pečlivost, zodpovědnost, 
flexibilita, loajálnost, řidičský průkaz skupiny 
B, zkušenosti v oblasti personální a mzdové 

agendy – výhodou, trestní bezúhonnost
Lhůta podání přihlášky: 

doručeny nejpozději 17.1.2023
Způsob podání přihlášky: v obálce označe-
né „VV – personální“ – osobně do podatelny 
MěÚ nebo písemně na adresu Městského 

úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: březen 2023
Kontakt: tajemník MěÚ Bílina, Ing. La-

dislav Kvěch, tel. 417 810 810, mobil 602 
11 23 23, e-mail: kvech@bilina.cz

Více na www.bilina.cz

Více na 
www.bilina.cz
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vzpoMínka

BlaHopŘání

poděKování

Dne 5. ledna 2023 uplynulo 8 let, co nás opustil náš milovaný syn, bratr a 
vnuk 

Miroslav Drábik
Vzpomínají máma, bratr, babička s dědou.

Přestalo srdíčko bít, přestala ústa se smát,
budeme kamaráde drahý  stále na Tebe vzpomínat.
       
Dne 7. ledna 2023 uplynuly 3 roky, co nás opustil náš dobrý kamarád 

Pepíček Edelmann
S velkou láskou vzpomínají Jaruš a Míra Haasovi.

Dne 24. ledna 2023 uplyne 10 let, co nás opustil manžel, otec a dědeček

Miroslav Kučera
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 23. ledna vzpomeneme 10. výročí, kdy zemřela naše maminka, babička 
a prababička paní 

Jiřinka Přibáňová 

a 28. ledna uplyne rok, co nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček 

Vladimír Přibáň
S láskou vzpomínáme.

Dne 11. ledna uplynulo 5 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a tchán 

Petr Takáč
Stále s láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami, příbuzní a kamarádi.

Dne 11. listopadu 2022 oslavili na bílinské radnici padesátileté jubi-
leum společného soužití 

manželé Šubrtovi
Ke zlaté svatbě jim poblahopřála starostka Zuzana Schwarz Bařti-
pánová, před kterou svůj slib manželé obnovili. 

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

STŘÍZLÍK OBECNÝ
Nový rok se pomalu ujímá své 
vlády, je neznámý a netušíme, co 
nám přinese. Navíc je studený le-
den, měsíc, který tady na severu 
Čech je ponejvíce pošmourný a 
příroda nenabízí moc zajímavostí, 
neláká na vycházky. Rostliny mají 
svůj zimní spánek, zvěř se choulí, 
kde se dá a ptáci bohužel ubýva-
jí. Ale přesto se mi jednoho ope-
řence po mnoha letech podařilo 
zahlédnout a vyčíhat si ho. Ze-
ptám se vás, když o někom řek-
nete ´to je ale střízlík ,́ co si pod 
tím pojmem představíte?
Pokud řeknete, že je to ptáček, 
je to tak. Střízlík obecný (Troglo-
dytes troglodytes) z čeledi stříz-
líkovitých patří mezi pěvce, kmen 
strunatci. Ale musíte mít bystré 
oči, protože střízlík je nejmenší 
žijící ptáček v Evropě, jeho veli-
kost je jako menší vlašský oříšek, 
ptačí drobínek váží necelých de-
set gramů. Zaujme vás rychlým 
poletováním a proplétáním mezi 
nízkými hustými křovisky.
Hnědý ptáček je zavalitého tvaru, 
shora hnědě zbarvený s křidélky 
černobíle pruhovanými, bříškem 
šedivým a krátkým ocáskem, ja-
koby nalepeným do vzpřímené 
polohy. Nad očíčky má světlejší 
proužek a zobáček je delší, slabý 
a na konci špičatý. Samec i sa-
mička jsou zbarveni stejně.
Malinký čipera pobývá v našich 
končinách někdy po celý rok, 
někdy část populace odletí po-
čátkem zimního období směrem 
k jihu, ale nikdy neodlétá daleko 
a rychle se vrací zpět k domovu. 
Živí se hmyzem, červíky, pavou-
ky a v zimě vyhledává semínka, 
zrníčka a někdy se plaše přiživí i 
na krmítku.

Na jaře ale střízlíček ožije, jak 
se oteplí, začne sameček sta-
vět hnízdečko za hnízdečkem, 
některá na hnízdění a zbylá na 
přespávání. A dává si záležet, 
aby se jeho samičkám hnízdeč-
ka líbila. Protože nežije v párech, 
ale má svůj malý harém čítající 
až čtyři samičky, které si vysta-
věná hnízdečka obhlédnou a 
když si každá samička vybere 
svoje hnízdečko, snese do něj až 
osm světlých vajíček, na kterých 
sedí sama a i holátka vychovává 
sama. Sameček žádné samičce 
zobání nedonese, až když malá 
drobotina vyletí z hnízda, pomá-
há dokrmovat a snad i v Bílině se 
nám poštěstí vyvedená mláďata 
s rodiči zahlédnout. 
V celé republice v současnosti 
má být něco málo přes sto tisíc 
střízlíků.Tento ptáček obývá hlav-
ně křoviska a mlázinky v blízkosti 
řek a potoků a navíc má mnoho 
nepřátel, kočky, straky, kuny a 
hlavně opět největší nepřítel je 
člověk. Vyrubané břehy potoků 
a ničení přirozeného prostředí 
vhodného k životu střízlíka jeho 
počty v přírodě značně omezu-
jí. Ale prozradím vám, kde jsem 
toho ptáčka objevila, protože člo-
věk ho v zimě nechytne, na to je 
střízlík bystrý a rychlý. A teď ne-
vyvádí mláďata, která nejsou tak 
ostražitá, takže do parčíku u Hu-
sitské bašty mu můžete donést 
pár semínek, možná na vás vy-
jukne z křoví a ukáže se v celé 
své drobounké, ale velké kráse. 
Bohužel jinde se mi už nepoda-
řilo tohoto pěvce objevit.

Hodně štěstí při snaze vidět stříz-
líka.

Jitka Brejníková

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a přátelé školek Čapkova a Za Chlumem, do sbírky Dobrý anděl bylo s vaší pomocí vybráno 12 
842 korun. Posíláme tuto fi nanční částku na účet Dobrého anděla a moc děkujeme za pomoc. Cílem systému pomoci Dobrého anděla je, aby 
rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční fi nanční pomoc ve výši několika tisíc korun. Tímto způsobem pomůže navýšit měsíční příjem 
rodin s dětmi, které přivedla těžká nemoc do fi nanční tísně. Vy jste pomohli svým fi nančním příspěvkem a vaše děti výrobou vánočních dárků. 
Děkujeme.                                                                                                                                                                                             Kolektiv učitelek mateřských škol

Dne 4. prosince byla na zimním stadionu oslava 25. výročí založení klubu HC Draci Bílina, kam byli mimo jiné pozváni zakladatelé Draků, 
ale i nadšenci, kteří se na konci sedmdesátých let minulého století rozhodli zapojit společně s DDM do hokeje v Bílině ty nejmenší, kteří do 
té doby hokej v Bílině neměli. A tento trend pokračuje až dodnes. Za všechny oceněné moc děkuji celému výboru HC Draci a také vedení 
města Bíliny.  Díky!                                                                                                                                                                                                Jaroslav Hubáček

Veliké poděkování patří dětem a učitelkám z mateřských škol Čapkova a Za Chlumem. Dětičky a učitelky připravily krásnou vánoční besíd-
ku pro naše seniory a přinesly nám pro potěchu ducha úžasné vánoční dárky, které vyrobily. Děkujeme vám. Děkujeme, že na nás myslíte, 
a že svými výtvory děláte radost našim seniorům. Doufáme, že se již brzy uvidíme, a že vás budeme moci opět pozvat k nám do Domů se 
soustředěnou pečovatelskou službou nebo Klubu důchodců I a II.                    Za seniory a kolektiv Pečovatelské služby Bílina Ing. Markéta Kalivodová

Klub důchodců Pražské Předměstí 1 zase ožil. Mezi důchodce přišly zazpívat a zatančit děti z Mateřské školy Síbova. Pásmo bylo moc pěkné. 
Byl slyšet velký potlesk, možná ukápla i slzička. Děkujeme za zpestření odpoledne.                                                                            Eliška Růžičková

Štěstí a zdraví v novém roce přeje všem bílinských občanům 
Obec Baráčníků.

Ponocný Heřmánek
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Program oslav pětadvacátého 
výročí HC Draci - mládež byl 
rozprostřen na celou adventní 
neděli a přinesl spoustu zážitků 
i radosti, dojetí i úsměvů s krás-
nou tečkou před závěrem celé-
ho programu. Akce se zúčastnilo 
zhruba pět stovek návštěvníků. 
Po dlouhé době byl zimní stadi-
on opravdu zaplněný. Diváci při-
pravili účinkujícím opravdu krás-
nou kulisu.
Výroční oslavy zahájil multi-
funkční turnaj 3. a 4. tříd. Kluci a 
holky z Teplic, Děčína, Chomuto-
va a samozřejmě domácích Dra-
ků se poprali o turnajové vavříny 
ve fotbale, fl orbale a samozřej-
mě i v hokeji.
Další program po krátké pauze 
na přípravu nabral rychlý spád. 
Nejdříve se velice slušně zaplně-
ným tribunám představily staré 
gardy Bíliny a Teplic. Pro některé 
hráče byl zápas fyzicky velmi vy-
čerpávající, a tak se organizátoři 
rozhodli v druhé půlce zápasu 
hřiště na pár minut zúžit. Alespoň 
mohli hráči více předvést své 
technické dovednosti.
O přestávce se představil pub-
liku dračí potěr, který vyzval na 
souboj stejně staré kamarády 
z Teplic. Jakým výsledkem oba 
krátké zápasy dopadly, nikdo 
neřešil, ale na dětech bylo vidět 
enormní nasazení. Před takovou 
kulisou ještě nikdy nehrály.
Po závěrečném hvizdu zápasu 
gard se již vše chystalo na slav-
nostní předání ocenění bývalým 

Již po několik let podporuje 
město Bílina ve spolupráci s HC 
Draci Bílina - mládež projekt za-
měřený na děti ve věku od 4 do 
8 let. Pro děti je to velice vhodná 
forma, jak se seznámit s ledovou 
plochou a naučit se na ni zvládat 

jednoduchých her. Děti tak leh-
kou formou a přirozeně získávají 
bruslařské návyky. Ti zkušenější 
si takovou formu tréninku také 
užívají plnými doušky. Vždyť hrát 
si chce asi úplně každý.
Zájem o bruslení pro nejmenší 

trenérům a funkcionářům, kteří 
pro bílinský hokej odvedli pořád-
ný kus práce, dělali ji srdíčkem a 
láskou k tomuto krásnému spor-
tu. Jistě by se našlo mnoho dal-
ších osobností, které si zaslouží 
naše poděkování. Věříme, že ho-
kejový oddíl bude slavit ještě ne-
jedno výročí a my budeme moci 
ocenit i ty, na které se nedostalo.
Velký potlesk diváků a respekt 
hráčů si vysloužil před začátkem 
hlavního zápasu exhibičního od-
poledne Miroslav Slačík. Hráč, 
jenž je v bílinském hokeji již dlou-
holetou ikonou, oznámil ukonče-
ní aktivní hokejové kariéry. Byl to 
jeden z velkých hokejových mo-
mentů celého dne. Mírovi tímto 
ještě jednou děkujeme za jeho 
hokejový přínos a přejeme mno-
ho dalších úspěchů mimo hoke-
jové mantinely.
S mírným zpožděním mohl začít 
jeden z nejvýznamnějších zápa-
sů, který se na našem zimním 

první krůčky. Pod vedením zku-
šených trenérů zažívají děti na 
zimním stadionu spousty uvol-
něné zábavy. Trenéři začínající 
děti nikterak nezatěžují nároč-
nými úkony. Své bruslařské do-
vednosti děti zlepšují při hraní 

byl loni opravdu veliký. Opravdu 
nás to velmi těší. Bruslení pomá-
há všestrannému rozvoji dětí v 
raném věku. Městu Bílina děku-
jeme za fi nanční podporu tohoto 
projektu. 

František Weigl

stadionu odehrál. Na ledové plo-
še se proti sobě postavily týmy 
HC Draci Bílina a tým Legend 
Litvínova nabitý hokejovými 
osobnostmi. Do Bíliny dorazila 
taková hokejová esa jako Jirka 
Šlégr, Jakub Petružálek, Zdeněk 
Skořepa, Angel Nikolov, Martin 
Ťupa, Kamil Piroš, Michal Podol-
ka, Petr Jíra, Jan Hranáč, Vojtěch 
Kubinčák, Jiří Gombár a Martin 
Nosek, současný trenér mláde-
že A mužstva v našem oddílu. 
Ostatní osobnosti, které potvrdily 
svoji účast, bohužel onemocněli 
nebo si musely plnit své hokejo-
vé závazky.
Jak dopadl samotný zápas? Ho-
kej se hrál nahoru dolů, Draci se 
po celý zápas snažili stahovat 
ztrátu, jenž si hokejisté z litvínov-
ského týmu vypracovali v začát-
ku utkání. Celý zápas byla na do-
sah alespoň vyrovnání, bohužel 
pro naše hráče rozhodla kvalita 
a zkušenosti na straně Litvínova.

Divákům se jistě líbil přestávkový 
program. Soutěžilo se například 
ve štafetě trestných nájezdů, ve 
kterých dominovali oba gólmani, 
nebo v přesnosti střelby. Obě do-
vednostní soutěže ovládli borci z 
Litvínova. Na rychlostní souboj 
vyzval končící Míra Slačík svého 
již bývalého trenéra u A mužstva 
Draků, Martina Noska, jenž výzvu 
s úsměvem přijal. Velmi vyrovna-
ný souboj vyzněl lépe pro mlad-
šího z této dvojice a Draci zís-
kali alespoň jeden cenný skalp 
v individuálních soutěžích. Celé 
utkání mělo uvolněnou a poho-
dovou atmosféru, která se mu-
sela přenést i do publika.
Oslavy se nezadržitelně blížily ke 
svého závěru, ale ještě zbývalo 
oznámit, kolik fi nančních pro-
středků Draci získali na dobro-
volném vstupném. Tyto fi nanční 
prostředky směřovaly k rodině 
Elišky Brunové, která si prochází 
těžkou životní situací. Celkem se 
rodině Elišky předalo rovných 30 
tisíc korun. Naší pomoc se bude-
me snažit ještě rozšířit o dražbu 
originálních dresů litvínovských 
hráčů, kterou uspořádáme ve 
spolupráci s HC Verva Litvínov.
Děkujeme rodičům, kamarádům 
a známým za enormní nasazení 
při organizaci celé akce. Městu 
Bílina, Mas Serviso a Ústeckému 
kraji za poskytnuté fi nanční pro-
středky. 

František Weigl

Bílinský hokejový klub oslavil 25 let od svého založení

Bruslení pro nejmenší pokračuje i letos

sPORT
Hc draci - MládeŽ
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kulturní servis

MĚSTSKÉ DIVADLO

neděle 15. ledna, 15 hodin
ZIMNÍ POHÁDKA 
Pohádka pro nejmenší děti s té-
matickým příběhem k ročnímu 
období zimy.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

sobota 21. ledna, 20 hodin
28. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA BÍLINY
K tanci a poslechu zahraje sku-
pina Windiband. Na plese na Vás 
také čeká bohatá tombola, foto-
koutek a vyhlášení nejlepší pro-
vozovny za rok 2022.

DIGITÁLNÍ KINO

čtvrtek 12. ledna, 18 hodin
neděle 29. ledna, 15 hodin
ÚŽASNÝ MAURIC
Ze světa úžasné Zeměplochy a z 
knihy Terryho Pratchetta přichází 
do kin originální hrdinové v ani-
mované komedii Úžasný Mau-
ric. Mluvící a hodně vykutálený 
kocour Mauric se dá dohromady 
se skupinou inteligentních krys a 
s lidským klukem a vymyslí plán, 
jak v jednom nebohém městě 
přijít k penězům. 

pátek 13. ledna, 17 hodin
WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY
Snímek je oslavou jedinečné 

a nezapomenutelné Whitney 
Houston. Od mladé gospelové 
sboristky z New Jersey až po 
jednu z nejprodávanějších a nej-
oceňovanějších umělkyň všech 
dob – taková je inspirativní, do-
jemná a emocionální cesta živo-
tem a kariérou.

pátek 13. ledna, 20 hodin
AVATAR: THE WAY OF WATER
Film nabízí zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí di-
váky zpět do nádherného světa 
Pandory ve velkolepém a strhu-
jícím dobrodružství plném akce. 

sobota 14. ledna, 17 hodin
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 
Oblíbený herec Elyas M’Barek, 
známý učitel ze série fi lmů Fakjů 
pane učiteli, se vrací v roli fi lmo-
vé celebrity, která se na útěku 
nečekaně ocitne v poněkud vý-
středním stand-up klubu na pol-
štáři ve tvaru vaginy. 

Sobota 14. ledna, 20 hodin
pátek 20. ledna, 17 hodin
M3GAN
Dávejte si pozor, jakou hračku 
dětem pořizujete. Některé mo-
hou být smrtící, jako například 
panenka M3GAN. James Wan a 
studio Blumhouse, přední tvůr-
ci fi lmové hrůzy, natočili horor o 
modernější sestře panenky An-
nabelle a legendárního Chucky-
ho.

čtvrtek 19. ledna, 18 hodin
sobota 21. ledna, 17 hodin
pátek 27. ledna, 20 hodin
sobota 28. ledna, 17 hodin
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o jedné hodně bláznivé 
oslavě narozenin.

pátek 20. ledna, 20 hodin
sobota 28. ledna, 20 hodin
BABYLON
Nejdivočejší místo na Zemi. Mís-
to, kde vycházejí hvězdy a zase 
rychle hasnou. Hollywood. Tři 
příběhy – příběh o muži na vr-
cholu, o dívce, která na něj šplhá, 
a o klukovi, který šel kolem, rá-
mují bláznivou a velkolepou fi l-
movou jízdu Damiena Chazella. 

neděle 22. ledna, 15 hodin
ZOUBKOVÁ VÍLA
Zvídavá a nezbedná Violetta se 
učí na zoubkovou vílu, jenže se jí 
to moc nedaří. Místo, aby dětem 
za zoubky vyčarovala hračky 
jako ostatní zoubkové víly, jediné, 
co umí jsou fi alky.

čtvrtek 26. ledna, 18 hodin
pátek 27. ledna, 17 hodin
VE ZNAMENÍ BÝKA
Nemilosrdný portrét světozná-
mého rappera, který přestože 
se na první pohled topí v luxusu, 
těžko bojuje se samotou a de-
presemi a pomalu se propadá 
do spirály plné drog, prostitutek 
a alkoholu.

GALERIE POD VĚŽÍ

do 31. ledna
CO MÁME RÁDY
výstava obrazů Květuše Burešo-
vé a Zuzany Muzikant Jeřábkové

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BÍLINA

Od 1. ledna
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
začátek dalšího semestru

ŽENY NEJEN V SEDU

sobota 14. ledna, 9 hodin
PLETENÍ Z PEDIGU
tvořírna Čapkova 859

sobota 28. ledna, 9 hodin
ŠIJEME MÓDU
tvořírna Čapkova 859

PODKRUŠNOHORSKÉ 
GYMNÁZIUM BÍLINA

čtvrtek 19. ledna
PŘÍPRAVNÝ KURZY PRO ŽÁKY 
5. TŘÍD
kurz bude probíhat v období le-
den - duben 2023

Srdečně zveme občany, kteří 
mají zájem nejen o informace 

související se současnou 
energetickou situací, ale 

zajímají se o dění ve městě 
a chtějí vyjádřit svůj názor.

POZVÁNKA 
NA VEŘEJNÁ SETKÁNÍ S OBČANY

středa 18. ledna 2023 
od 16:00 hodin
Klub důchodů 
Aléská 265, Bílina

středa 25. ledna 2023 
od 16:00 hodin

velká zasedací místnost radnice
vchod z ul. M. Majerové

veřejné setkání bude vysíláno on-line

pondělí 30. ledna 2023 
od 16:00 hodin
Kulturní dům Fontána
Za Chlumem 823, Bílina

H L A V N Í  T É M A :  E N E R G I E

Dovolujeme si Vás požádat, abyste své dotazy zasílali 
v předstihu na sekretariat@bilina.cz, nejpozději 

3 dny před každým veřejným setkáním.
Děkujeme

Veřejných setkání se zúčastní 
vedení města Bíliny, 

zaměstnanci Úřadu práce 
v Teplicích a příslušní 
zaměstnanci radnice


