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LEVANDULE

Levanduli odevzdal do útulku majitel. Je to 
pětiměsíční štěňátko, kříženec bulla. Nejsme 
si jistí, čím si prošla. Je to totiž velmi opatrná 
holčička, která si vybírá s kým se kamarádit 
bude a s kým ne. Pokud si někoho okouká, 
stává se z ní mazlivé a hravé štěně. Budoucí 
majitel musí počítat s tím, že je potřeba se 
pustit od první chvíle do výchovy a určitě ji 
nenechat růst bez hranic. Nedoporučujeme 
k dětem. Je učenlivá a ráda se kamarádí se 
psy, které si tedy také pečlivě vybírá. 

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

Akvarely a papírové inspirace 
vystaví Galerie Pod Věží
Únorová výstava Evy Vágnerové 
představuje návštěvníkům výřez 
z tvorby autorky, která se zabývá 
akvarelem řadu let.

Město pomáhá v ekonomické 
krizi
Pracovníci úřadu jsou připraveni 
pomoci každému, není čas na 
ostych, zaznělo při veřejných 
setkáních.

Taneční sezónu zahájil ples 
města
Plesovou sezónu zahájil v lednu 
Reprezentační ples města 
Bíliny. Ten se letos konal po 
osmadvacáté a nabídl velmi 
zajímavou novinku.

Letní prázdniny mohou děti 
trávit s domem dětí
Na období letních prázdnin tým 
Domu dětí a mládeže Bílina 
připravil devět příměstských 
táborů.

Z dětí se stali voliči
V Mateřské škole Síbova jsou 
vždy, když jsou vyhlášeny 
komunální, parlamentní či 
prezidentské volby, umístěné 
volební místnosti.

Výrobci mohou žádat o udělení 
certifikace
Místní akční skupina Sdružení 
Západní Krušnohoří jako 
koordinátor značky vyhlašuje 
20. výzvu k předkládání žádostí 
o udělení značky KRUŠNOHOŘÍ 
regionální produkt®.

Draci po pěti letech přivezli 
ze Švédska zlato
Je to až neuvěřitelné, ale naši 
mladí Draci, doplnění o kamarády 
ze spřátelených klubů, vezou 
domů nečekané vítězství.
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Milí čtenáři, 

únorové vydání Bílin-
ského zpravodaje se 
hned na titulní strán-
ce ohlíží za konáním 
městského plesu, 
uvnitř čísla se můžete 
podívat na fotogalerii z 
akce. Ples se velmi po-
vedl, atmosféra byla 
přátelská a zábavná, 

program zajímavý. Ohlížíme se také za setká-
ními města s veřejností, která byla zaměřena 
především na informace k současné ekono-
mické krizi a cílem bylo předejít problémům 
obyvatel, do kterých se mohou dostat vlivem 
vysoké inflace a navyšováním záloh na ener-
gie. Odborníci radili, jak je možné v domác-
nosti ušetřit, na co si dát pozor, případně na 
koho se obrátit s otázkami. Zástupci města 
zase apelovali na všechny obyvatele, aby se s 
žádostí o pomoc obraceli na úřady včas a ne-
obávali se odmítnutí. Setkáních se zúčastnili 
především senioři, rady a možnosti pomoci 
se však týkají všech bez rozdílu věku.
V únorovém vydání je několik zajímavých 
sportovních článků. Úspěchem je jistě dvoj-
násobné vítězství mládeže Draků na prestiž-
ním švédském turnaji, daří se však také kraso-
bruslařkám a silovým trojbojařům, letošního 
krále a ostrostřelce už znají bílinští střelci.
Podívejte se i na ostatní články, přeji vám pří-
jemné čtení.

Pavlína Nevrlá
šéfredaktorka
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Město začne vyplácet porodné, 
nárok mají pracující lidé bez dluhů
Rodiče narozených dětí mohou od 
města dostat patnáctitisícový dar. 
Program s názvem
Podpora po narození nového 
občánka města Bíliny schválili radní 
v prosinci.

V domě číslo 655 - 657
 je nadstandardní bydlení
Dům čísel popisných 655 - 657 
v ulici Maxe Švabinského je po 
rekonstrukci, v březnu se v něm 
začnou zabydlovat noví nájemníci.

Dodržujte při jízdě bezpečnou 
vzdálenost
Nedodržování bezpečné 
vzdálenosti od ostatních vozidel 
patří k nejčastějším příčinám 
dopravních nehod.

Vstupné do nafukovací haly 
je zvýhodněné
Od 1. ledna je upravený ceník 
nafukovací tenisové haly.

Strážníci zadrželi celostátně 
hledaného muže
Strážníci městské policie prováděli 
v lednu běžnou noční hlídkovou 
činnost v centru města.

Město podpoří zdravotně 
znevýhodněné děti 
a poskytovatele služeb
Také v letošním roce lze žádat 
o dotaci z rozpočtu města Bíliny,  
jak na podporu zdravotně 
postižených dětí, tak na podporu 
sociálních a zdravotních služeb.

Lidé nejvíce čtou detektivky 
a romány
Nejoblíbenějšími literárními žánry 
dospělých čtenářů byly v loňském 
roce již tradičně detektivní romány, 
thrillery a romány pro ženy.
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Bílinský zpravodaj je do schránek distribuován zdarma

 redakce bílinského zpravodaje

Šéfredaktorka: 
Pavlína Nevrlá,  tel.: 774 564 894

Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz, 
Tel.: 774 564 894

Adresa: 
Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

E-mail: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
Evidenční číslo MK ČR E 17995, 
IČ 00 266 230

Sídlo: 
Břežánská 50/4, Bílina 418 31

Příspěvky a náměty: 
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci 
a vyhrazujeme si právo editora

kriMi

zdravotnictví, sociální věci

pes k adopci
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podpora po narození nového občánka města bíliny

volba prezidenta republiky 

Rodiče narozených dětí mohou 
od města dostat patnáctitisícový 
dar. Program s názvem Podpo-
ra po narození nového občánka 
města Bíliny schválili radní v pro-
sinci. Je však důležité splňovat 
několik podmínek, aby mohlo 
být takzvané porodné vyplace-
no. “Program je prvním z pláno-
vaných podpůrných programů 
města Bíliny. Samotné zažádání 
není složité, lidé se navíc mohou 
obrátit na kontaktního úředníka, 
který jim se vším poradí a pomů-
že. Cílem porodného je podpora 
budoucnosti města, kterou jsou 
noví občánci a jejich pracující, 
podnikající nebo studující rodi-
če,” uvedl místostarosta města 
Karel Matuška s tím, že město 
chystá i další podporu jiných 
skupin obyvatel, ta však bude te-
prve upřesněna. 

Podmínky pro získání 
porodného
O porodné může žádat pouze 
zákonný zástupce dítěte starší 
osmnácti let, a to nejdříve po roce 

Pokud by ve volbě prezidenta 
záleželo pouze na obyvatelích 
Bílinska, stal by se jím Andrej Ba-
biš. Tento kandidát uspěl zcela 
ve všech spádových obcích i ve 
městě samotném, a to v prvním 
i ve druhém kole voleb. V prvním 
kole byl vždy na druhém místě 
Petr Pavel a na třetím místě Da-
nuše Nerudová. Poměrně vyso-
ká byla všude volební účast.

od narození dítěte. Na vyřízení 
má pak půl roku. Podporu tedy 
mohou získat i zákonní zástupci 
dětí narozených v druhé polovi-
ně roku 2021 a v roce 2022. Ža-
datel musí být občanem ČR, dále 
musí mít trvalý pobyt na území 
města Bílina, a to minimálně je-
den poslední rok před narozením 
dítěte a také po dobu od naroze-
ní dítěte do podání žádosti. Naro-
zené dítě musí mít trvalý pobyt v 
Bílině po celou dobu od narození 
i v době podání žádosti. Za trvalý 
pobyt se však nepovažuje přihlá-
šení na adrese městského úřadu. 
Žadatel může žádat maximálně 
na první tři děti, v případě vícer-
čat pak na první čtyři děti. 
Další podmínkou je, že žadatel 
v uplynulých třech letech byl 
minimálně dva roky zaměstna-
ný, podnikal nebo se soustavně 
připravoval na budoucí povolání. 
Mateřská dovolená, rodičovská 
dovolená, zaměstnání na doho-
dy o provedení práce či dohody 
o pracovní činnosti se do žádné 
z těchto lhůt nezapočítávají. Ža-
datel ani dítě nesmí mít ke dni 

V Bílině přišlo v prvním kole  
k volbě prezidenta téměř 54 
procent voličů, ve druhém do-
konce necelých 59 procent.  
To je nejvyšší účast v prezident- 
ské volbě v novodobé historii 
města. V roce 2018 přišlo volit 
zhruba 44, respektive 50 procent 
voličů. V roce 2013 se voleb zú-
častnilo pouze málo přes čtyřicet 
procent lidí. V prvním kole získal  
v Bílině Andrej Babiš 3704 hlasů, 
Petr Pavel 1323 a Danuše Neru-
dová 498. Ve druhém kole opět 
uspěl Andrej Babiš s 4575 hlasy 
oproti 2104 hlasům Petra Pavla. 
Podobně hlasovali i obyvatelé 
spádových obcí. V Hostomicích 
získal Andrej Babiš v prvním 
kole přes 65 procent hlasů, ve 
druhém dokonce přes dvaase-
dmdesát. V Hrobčicích si získal 
přízeň nejprve 59 procent voličů, 
poté šestašedesáti. Ledvičtí byli 
pro tohoto kandidáta ze 64 pro-
cent a ve druhém kole ze 69 pro-
cent. Vyhrál také v Lukově, nej-

podání žádosti žádný dluh vůči 
městu, jeho příspěvkovým orga-
nizacím nebo Hornické nemoc-
nici s poliklinikou. Dar nedostane 
žadatel, který již čerpal porodné 
od státu nebo o tuto dávku po-
žádal. Přesné znění podmínek je  
k dispozici na www.bilina.cz/
cs/mesto-bilina/porodne.html,  
z hlavní stránky je možný proklid 
přes ikonu Porodné v pravé liště.

Jak o porodné zažádat
Žádost o porodné musí obsaho-
vat vyplněný příslušný formulář, 
který je k dispozici na stránkách 
www.bilina.cz, dále ověřenou 
kopii rodného listu dítěte, dokla-
dy prokazující splnění podmínek, 
čestné prohlášení o tom, že na 
dané dítě žadatel nebo jiná oso-
ba nečerpal porodné od státu. 
Tyto doklady může žadatel po-
dat osobně na podatelnu měst-

prve s podporou šestapadesáti 
procent voličů, následně dvaa-
šedesáti. Téměř stejná podpora 
přišla od Měrunických, zhruba  
o deset procent nižší v obou ko-
lech byla v Ohníči. Ve Světci bylo 
pro Andreje Babiše 58 procent, 
následně 69 procent. 
Také ve spádových obcích před-
čila volební účast minulé pre-
zidentské volby. V roce 2013 se 
voleb účastnilo vždy kolem 50 
procent voličů, akorát v Měruni-
cích přišlo v tomto roce v prvním 
kole 57 procent a v Ohníči 64 
procent. Ve druhém kole tenkrát 
všude volební účast klesla. O pět 
let později byla volební účast 
vyšší v Hrobčicích, v Lukově a ve 
Světci, v ostatních obcích byla 
buď podobná jako při první volbě 
nebo nižší. Zajímavostí voleb z 
roku 2018 je nárůst volební účas-
ti v druhém kole ve všech obcích. 
V letošních volbách se ve většině 
obcí účastnilo voleb nejvíce lidí, 
výjimkou je pouze Ohníč, kde 

ského úřadu, doručit poštou na 
adresu Město Bílina, Břežánská 
50/4, 418 01 Bílina nebo zaslat 
datovou schránkou na identifiká-
tor qdtb7vx. 

Kontrola a individuální 
přístup rady
Veškeré doručené dokumenty 
budou ze strany města zkontro-
lovány, o udělení daru rozhodne 
vždy rada města individuálním 
posouzením. V případě neúpl-
ných, nepřesných nebo nedo-
ložených údajů bude žadatel 
vyzván k nápravě. V případě 
schválení žádosti bude žadatel 
vyzván k podpisu smlouvy.

(pn)

byla volební účast zatím nejvyš-
ší v roce 2013. Kromě Hostomic 
přišlo v ostatních obcích letos 
k volbě prezidenta v prvním  
i ve druhém kole přes šedesát 
procent obyvatel, v Měrunicích 
dokonce ve druhém kole hla-
sovalo přes 72 procent voličů.  
Naopak v Hostomicích byla 
účast nižší, a to v prvním kole 
pouze šestapadesát procent,  
ve druhém třiašedesát. Účast 
byla všude ve druhém kole vyš-
ší než v prvním, jako tomu bylo  
v roce 2018.
Andrej Babiš se stal vítězem pre-
zidentských voleb v celém Ús-
teckém, Karlovarském a Morav-
skoslezském kraji. Ostatní kraje  
a Praha zvolily za svého pre-
zidenta Petra Pavla, který se 
stal tedy definitivním vítězem  
a v březnu se stane prezidentem 
České republiky na příštích pět 
let.                                                
                                                        (pn)

Zdroj: volby.cz

Město začne vyplácet porodné, 
nárok mají pracující lidé bez dluhů

Na Bílinsku jasně zvítězil Andrej Babiš, prezidentem 
se ale stal Petr Pavel, účast byla historicky nejvyšší

Kontaktní osoba: Markéta Jeřábková, DiS.  Telefon: 417 810 926
E-mail: jerabkova@bilina.cz 

Kontaktní místo: Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, 
Bílina, Žižkovo náměstí 58, číslo kanceláře 205
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KRIMI
hzs Ústeckého kraje

Mp bílina

Mp bílina

Hasiči upozorňují na nutnost udržovat ulice 
především na sídlištích průjezdné pro tech-
niku záchranných složek. Často totiž o rych-
losti příjezdu záchranných složek rozhodují 
sami řidiči svým chováním na silnicích a také 
při parkování vozidel. Apelují tedy na všech-
ny řidiče, aby při parkování mysleli i na to, že 
někdo poblíž bude potřebovat pomoc hasi-
čů a ti se musí k místu události nějak dostat. 
Například výšková technika, která se používá 
především k záchraně osob, musí dorazit až 
k samotné budově, aby její nasazení mělo 
smysl. 

Strážníci městské policie prováděli v led-
nu běžnou noční hlídkovou činnost v cen-
tru města. Nedaleko jedné z heren si všimli 
muže, který byl nápadně podobný jedné  
z řady tváří hledaných osob, jejichž fotogra-
fie zdobí nástěnku na služebně. Hlídka proto 

Hlídka Městské policie Bílina 
zadržela bezprostředně po 
činu dvojici spolupachatelů 
vloupání do rodinného domu.
V lednu byli strážníci noční 
směny na základě oznámení 
občana vysláni do prostoru 
Pražského Předměstí, kde se 
podle oznámení pohybovaly 
osoby, které se patrně snažily 
něco ukrýt ve křoví. 
Hlídka na místě zjistila, že v po-
rostu bylo ukryto několik kusů 
elektrického nářadí. Strážníci 
proto na místo přivolali i hlídku 
Policie ČR, přičemž další hlídky 
městské policie rozjely pátrání 
v širším okolí z důvodu výsky-
tu možných podezřelých osob, 
včetně pátrání po místě, od-
kud by nářadí mohlo pocházet.  
Rčení, že pachatel se vrací na 

Řidiči by tedy měli parkovat vždy tak, aby 
vedle vozidla zůstal pruh široký minimálně tři 
metry, preferovat parkování pouze na jedné 
straně komunikace, parkovat v dostatečné 
vzdálenosti od hranice křižovatek nebo od 
hranice zatáček či zúžení komunikace, ne-
parkovat na nástupních plochách pro požár-
ní techniku, těsně před vstupem do objektů  
a před nadzemními hydranty a na podzem-
ních hydrantech. 

(red)

přistoupila ke kontrole totožnosti muže, kte-
rý úkon nesl poměrně nelibě. A nebylo divu. 
Ukázalo se, že kontrolovaný skutečně pro-
chází databází celostátně hledaných osob. 
Nakonec jej strážníci vyzdobili slušivými ná-
ramky a putoval na místní oddělení Policie 

místo činu, není jen klišé autorů 
kriminálních povídek, ona je to 
prostě pravda. Bylo tomu tak i v 
tomto případě. Okolo strážníků 
zajišťujících místo nálezu pro-
jíždělo vozidlo, jehož řidič byl 
svědky označen za jednoho z 
těch, kteří odnášeli nářadí do 
úkrytu. 
O řidiče se následně postarala 
další hlídka. Ten doznal, že ví, 
kdo a kde věci odcizil. Poskytl 
strážníkům součinnost a své-
mu komplici zavolal, aby se na 
místo vrátil. Ten tak učinil a i on 
se na místě doznal k vloupání. 
Případ si na místě převzali ko-
legové z místního oddělení Po-
licie ČR pro důvodné podezře-
ní ze spáchání trestného činu. 

(red)

ČR. Bílinští policisté muži prokázali pět pří-
padů vloupání do sklepů. Dále je důvodně 
podezřelý z páchání trestné činnosti v okrese 
Most. Na muže bude podán návrh na vzetí do 
vazby. 

(red)

Parkujte tak, aby projela hasičská technika

Strážníci zadrželi celostátně hledaného muže

Dvojice zlodějů 
strážníkům neunikla

   STABILITA    JISTOTA    DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA 
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU    KARIÉRNÍ POSTUP

// //
//

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁKTERÉ

PO ROCE

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
35 200 Kč

NABÍZÍME:
   6 týdnů dovolené
   příspěvek na dovolenou 
   10 000 Kč
   zákonné výsluhové nároky, 
   odchodné
   možnost uplatnění u útvarů 
   pořádkové, dopravní 
   a cizinecké policie

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:
   občanství České republiky     
   věk nad 18 let
   střední vzdělání s maturitní 
   zkouškou
   fyzická, zdravotní a osobnostní 
   způsobilost
   bezúhonnost
   bez stranické příslušnosti

ÚSTECKÝ KRAJ
krpu.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
ÚSTECKÉHO KRAJE
TEL.: 974 421 751 (750), 
727 917 225, 727 917 252
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rozhovor

Mts bílina

Dům čísel popisných 655 - 657 v ulici Maxe 
Švabinského je po rekonstrukci, v březnu se 
v něm začnou zabydlovat noví nájemníci.  
O podmínkách, za jakých budou moci byt 
získat k nájmu, i o rekonstrukci samotné ho-
vořil majitel domu Martin Prokůpek. Zároveň 
informoval, že zanedlouho bude dokončena 
i rekonstrukce vedlejšího domu U Zajíčka  
a byty budou rovněž nabídnuté k pronájmu. 
O tom budeme také včas informovat. 

Co vše bylo v domě 655 - 657 
zrekonstruováno, kolik je k dispozici bytů 
a jakých?

Byly vyměněny všechny rozvody, renovací 
prošla střecha, ve všech bytech jsou nová 
zděná jádra, vyměněna byla také všechna 
okna, interiérové i venkovní dveře a dům do-
stal novou fasádu. Dům prostě prošel sku-
tečně kompletní rekonstrukcí. K dispozici je 
nyní 36 nadstandardně zrekonstruovaných 
bytů o velikostech 1+1, 2+1 a 3+1.

Použitý olej z domácností mohou lidé vha-
zovat do černých popelnic nebo jej odnést 
na sběrný dvůr. Tříděním nejen této komodi-
ty přispějí k zlepšení životního prostředí, olej 
tak neskončí na skládce směsného odpadu. 
Olej musí být vždy v uzavřené PET lahvi, a 
to jak při vhození do černé popelnice, tak i 
při odevzdání na sběrném dvoře. Skleněné 
lahve je vzhledem ke způsobu odkládání 
zakázáno používat. Do popelnice je zakázá-
no odkládat jakýkoliv jiný odpad.
Do kontejneru patří například máslo, olej ze 
smažení, olej z nakládaných potravin, výpek 
z masa, použitý olej z fondue a podobně. Do 
plastové lahve není vhodné lít horký olej, 
může dojít k deformaci lahve, ale i k popá-
lení pokožky. 

Tříděním oleje lidé pomáhají od ucpaného 
odpadního potrubí, pronikání oleje do půdy, 
vody a ekosystému, dále šetří přírodní zdro-
je a snižují potřebu pěstování řepky a dal-
ších olejnin pro průmyslové účely. 
Vytříděný olej se sváží do továrny, kde se 
nejprve přecedí a pošle na čistící linku. Olej 
se dále čistí ve třech fázích, aby se z něj od-
stranily veškeré nečistoty a zbytková voda. 
Vyčištěný odpadní olej se znovu stává hod-
notnou surovinou pro výrobu druhé genera-
ce biopaliv do letadel a automobilů. Použité 
PET láhve se také recyklují. 

(red)

Kdo si může byt pronajmout?

Byty budou pronajímány zájemcům, u kte-
rých je odůvodněný předpoklad, že se 
budou chovat zodpovědně k svěřenému 
majetku a k sousedům. Zároveň nebude 
možné, aby v bytě bydlelo víc lidí, než na ko-
lik je disponován. Naším cílem je, aby u nás 
bydleli nájemníci dlouhodobě, byli zde spo-
kojení a cítili se zde bezpečně. To je cíl můj 
a cítím z vedení města, že i jeho. Jak už jsem 

uvedl v některém z předchozích rozhovorů, 
chci Teplické Předměstí vrátit do kondice, 
kdy bylo jedním z nejlepších míst k bydlení  
v Bílině. To stále platí.

Na koho se mohou zájemci o byt obrátit,  
co musí dokládat, kdy se budou moci  
nastěhovat?

S potenciálními zájemci budu komunikovat 
výhradně já. S ohledem na problémovou lo-
kalitu, budu velmi pečlivě zvažovat každou 
žádost a posuzovat ji individuálně. Nabízí-
me nadstandardní bydlení, včetně služeb  
s tím souvisejících, jako je úklid společných 
prostor, správce v objektu, bezpečnostní 
kamerový systém, vstupní čipový systém  
s videotelefony a podobně. Zcela logicky 
budou klást odpovídající nároky i na nájem-
ce. Ti by se do nového mohli začít stěhovat  
v průběhu března.

Je možné si pronajmout i nebytové 
prostory?

Aktuálně nikoliv, ale do budoucna se vyu-
žití nebytových prostor pro komerční účely 
nikterak nebráním. To vše za předpokladu, 
že se bude jednat o udržitelný provoz, který 
bude zapadat do konceptu klidného a bez-
pečného bydlení a bude v souladu se vším 
výše uvedeným.

V domě číslo 655 - 657 je nadstandardní 
bydlení, lidé se začnou stěhovat v březnu

Použitý olej nepatří do dřezu, 
v Bílině je možné ho třídit

Videoreportáže na Youtube
Videoreportáže z dění ve městě jsou  
k dispozici na Youtube kanálu města po 
odkazem www.youtube.com/@mubili-
na/videos. Ke shlédnutí jsou například 
reportáže z městského plesu, vánočních 
akcí nebo seriál Bílina v obraze.
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ZDRAVoTNICTVÍ, SoCIÁLNÍ VĚCI
odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví

hnsp

hnsp pečovatelská služba bílina

Město podpoří zdravotně znevýhodněné děti 
a poskytovatele služeb, lze žádat o dotaci

Zaměstnanci polikliniky dostanou příspěvek

Poliklinika obhájila 
akreditaci

Pečující osoby mohou 
využít služeb poradny

Také v letošním roce lze žádat o 
dotaci z rozpočtu města Bíliny, 
jak na podporu zdravotně po-
stižených dětí, tak na podporu 
sociálních a zdravotních služeb.
Z programu podpory zdravotně 
postižených dětí městem Bílina 
lze dotaci poskytnou na lázeň-
skou léčebně rehabilitační péči, 
léčebnou rehabilitaci, pořízení 
zdravotních nebo rehabilitač-
ních pomůcek nebo pořízení 
jiných zvláštních pomůcek, 

Jednatel Hornická nemocnice s 
poliklinikou Jaroslav Herzinger 
schválil příspěvek pro zaměst-
nance společnosti ve výši až 9 

Hornická nemocnice s polikli-
nikou v prosinci obhájila re-
akreditační šetření Spojené 
akreditační komise o.p.s. (SAK). 
Toto akreditační šetření bylo již 
třetí v řadě. Získání akreditač-
ního osvědčení je dokladem 
o kvalitě poskytované péče. 
Akreditační standardy zahrnují 
oblast zdravotní péče, technic-

Osobám, které pečují o osobu 
blízkou, je v Bílině k dispozici 
Poradna pro neformálně peču-
jící, kterou provozuje Pečova-
telské služba v Bílině v Domě 
se soustředěnou pečovatel-
skou službou v Havířské ulici. 
Služba poskytuje poradenství 
pro pečující osoby v oblas-
tech sociálních dávek pro OZP 
a seniory, dávek státní sociál-
ní podpory, průkazů pro oso-
by se zdravotním postižením 
nebo informuje o možnostech 
využití sociálních a návazných 
služeb či o možnostech řešení 
konkrétní situace klienta. Dále 
poradí s možností domácí péče, 

uživatelů služby, kteří trvale žijí 
v Bílině. Žádosti lze podávat do 
30. června 2023.
Programy pro poskytování do-
tací včetně žádosti a povinných 
příloh jsou dostupné na Infor-
mačním serveru města Bíliny, 
webových stránkách Města 
Bíliny www.bilina.cz – Městský 
úřad - Odbory MěÚ – Odbor 
školství, sociálních věcí a zdra-
votnictví – Oddělení sociální - 
Formuláře nebo Městský úřad 

covní poměr, kteří splňují inter-
ní podmínky, v období od ledna 
do června 2023.
Vedení společnosti chce tímto 

služeb, věcí, které poslouží k 
odstranění, zmírnění nebo pře-
konání následků zdravotního 
postižení a podpoří začlenění 
postiženého dítěte do systému 
vzdělávání či společenského 
života.
Z programu podpory sociálních 
a zdravotních služeb městem 
Bílina může být dotace poskyt-
nuta maximálně do výše 150 
tisíc korun. Důležitým kritériem 
pro hodnocení žádosti je počet 

tisíc korun k pokrytí energetic-
ké krize. Půlroční mimořádný 
finanční bonus obdrží zaměst-
nanci pracující na hlavní pra-

- Žádosti o finanční příspěvky 
– Žádosti o sociální a zdravotní 
příspěvky.
V případě potřeby poskytnou 
další informace pracovníci v 
kanceláři č. 208, odboru škol-
ství, sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu v Bílině, 
Žižkovo náměstí 58 nebo na te-
lefonním čísle 417 810 925.

Bc. Alena Procházková, DiS.

zaměstnancům pomoci překle-
nout kritické období v závislosti 
na celorepublikovém zdražová-
ní energií.                                  (red)

kého zázemí, bezpečnost práce  
a další oblasti související s po-
skytováním péče. Přínosem za-
vedeného systému řízení kva-
lity je trvalé zvyšování kvality 
a míry bezpečí zdravotní péče. 
Celkové hodnocení akreditač-
ního šetření bylo ve srovnání  
s jinými zdravotnickými zaříze-
ními nadprůměrné.                   (red)

rehabilitace, kompenzačních 
pomůcek a poradí, jak pečovat 
o imobilního pacienta. Schůzku 
je možné si domluvit na tele-
fonním čísle 727 947 640. 
Poradna je určena pro pečující 
o osoby, se sníženou soběstač-
ností v důsledku věku, zdravot-
ního stavu, nebo v nepříznivé 
sociální situaci, osoby s chro-
nickým duševním onemocně-
ním, osoby s chronickým one-
mocněním, osoby s tělesným 
postižením, osoby se slucho-
vým postižením, osoby se zdra-
votním postižením, osoby se 
zrakovým postižením. 

(red)
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odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu

mezinárodní výzkum dospělých piaac

Dodržujte při jízdě bezpečnou vzdálenost, k tomu 
pomůže nové dopravní značení

Bílina se zapojí do prestižního Mezinárodního
výzkumu dospělých PIAAC, tazatelé dostanou odměnu

Nedodržování bezpečné vzdá-
lenosti od ostatních vozidel patří 
k nejčastějším příčinám doprav-
ních nehod. Navíc zhoršuje ná-
sledky nehod, které mají jinou 
přímou příčinu, jako je například 
nevěnování se řízení či nepřimě-
řená rychlost.
Doporučený odstup 2 vteřiny 
od ostatních vozidel nedodržu-
je mimo obec téměř 70 procent 
řidičů, vyplývá to z aktuálních 
statistik Ministerstva dopravy ČR. 

Do července 2023 bude v Bílině 
probíhat prestižní Mezinárodní 
výzkum dospělých PIAAC. Na 
vybrané domácnosti se v této 
době obrátí tazatelé výzkumných 
společností STEM/MARK a ME-
DIAN. Rozhovor s tazatelem bude 
trvat přibližně dvě hodiny. Každý 
respondent obdrží za účast ve 
výzkumu finanční odměnu 800 
korun. Pro úspěch výzkumu je 
zásadní, aby se co nejvíce oslo-
vených domácností do výzkumu 
zapojilo, neboť jsou vybrané prá-
vě ony a podle mezinárodní me-
todiky nemohou být nahrazeny. 

snížené viditelnosti - šero, déšť, 
mlha, tma - opravdu dodržovali.
Řidiči přímo na vozovce uvidí šip-
ky. Vzdálenost mezi jednotlivými 
šipkami odpovídá jedné sekundě. 
Optimální tedy je, aby řidič mezi 
svým vozidlem a vozidlem jedou-
cím před ním viděl vždy tyto šip-
ky dvě, jednu uprostřed vzdále-
nosti mezi svým a dalším autem a 
druhou těsně za ním. Vodorovné 
značení doplňuje i svislé dopravní 
značení Bezpečný odstup. Řidiče 

Data budou uchována jako přísně 
důvěrná, budou zpracována hro-
madně a použita výhradně pro 
účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou 
občané v jednotlivých zemích při-
praveni na výzvy současné doby, 
jako jsou změny na trhu práce 
či rostoucí využívání digitálních 
technologií v práci i mimo ni. Vý-
zkum se proto zajímá o pracovní 
zkušenosti a vzdělávání, ale i o 
uplatňování různých dovedností 
v každodenním životě. Výsled-
ky výzkumu dají zpětnou vazbu 
českému vzdělávacímu systému, 

Ke zlepšení by mělo přispět nově 
instalované dopravní značení 
přímo na vozovce na vybraných 
úsecích dálnic (D1, D5, D48), které 
řidičům pomůže bezpečný od-
stup poznat.
Podzim a zima jsou na silnicích z 
hlediska nehodovosti náročným 
obdobím, dny jsou kratší a zá-
sadně se zhoršuje počasí a s tím 
spojená viditelnost. Je tedy důle-
žité, aby řidiči byli disciplinovaní 
a bezpečný odstup, zejména za 

na význam bezpečné vzdálenos-
ti upozorňuje také na proměn-
ném dopravním značení na dálni-
cích sdělením „Dodržuj odstup / 
Keep distance“.

Jak vzdálenost odhadnout bez 
dopravního značení

I bez dopravního značení se dá 
dvouvteřinová vzdálenost od-
hadnout. Stačí si vybrat nějaký 
pevný bod na silnici či vedle ní 
(dobře poslouží třeba strom či 
sloup veřejného osvětlení) a ve 
chvíli, kdy vozidlo před vámi ten-
to bod se svým vozidlem mine, 
začněte počítat čas. Neměli bys-
te k tomuto bodu se svým vozi-
dlem dorazit dříve, než napočítá-
te právě dvě vteřiny. Dalšími body, 
podle kterých se lze při odhadu 
správné vzdálenosti orientovat, 
jsou směrové sloupky. Ty jsou na 
rovných úsecích silnice od sebe 
umístěny ve vzdálenosti 50 m, 
což je zhruba bezpečná vzdále-
nost od ostatních vozidel, pokud 
jedete rychlostí 100 km/hod. K 
určení toho, jak velký odstup od 
ostatních při jízdě zvolit, lze také 
využít mnemotechnickou po-
můcku „HALB TACHO“, která se 
propaguje v Německu, kde platí 
zákonná povinnost udržovat bez-
pečnou vzdálenost mezi vozidly. 
Tato pomůcka říká, že by měl 
řidič od vozidla před sebou držet 
odstup, který se rovná polovině 
rychlosti, která se mu ukazuje na 
tachometru.

Mgr. Pavel Ryjáček
Bc. Bohumil Sentenský

zkušební komisaři

ukáží, kde jsou naše silné a slabé 
stránky a kde je vhodné upravit 
vzdělávání tak, aby lépe odpo-
vídalo našim současným potře-
bám. Podrobnosti o výzkumu a 
kontaktní údaje jsou uvedeny na 
stránkách www.piaac.cz.
Výzkum pořádá Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a roz-
voj (OECD). Česká republika se 
výzkumu účastní spolu s více 
než 30 zeměmi z celého světa. 
Výzkum realizuje Národní peda-
gogický institut ČR z pověření Mi-
nisterstva školství. 

(red)
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Mts bílina Mts bílina

Prodej parkovacích karet 
pro rezidenty byl zahájen

Vstupné do nafukovací
haly je zvýhodněné

Městské technické služby Bílina 
zahájily prodej parkovacích ka-
ret pro rok 2023 rezidentům, kteří 
bydlí na Mírovém náměstí, Žižko-
vě náměstí a v přilehlých ulicích 
Komenského, Seifertova, Wolke-
rova, Želivského a Zámecká na 
rok 2023. Karty je možné zakoupit  
v budově Městských technických 
služeb. Karty si mohou koupit  

Od 1. ledna je upravený ceník na-
fukovací tenisové haly. Zimní per-
manentku na vstup v méně expo-
novaných časech, tedy denně od 9 
do 14 hodin, je možné pořídit za 3 
tisíce korun na deset vstupů. 
Tenisové kurty jsou přístupné ce-
loročně, v zimním období jsou 
dva kurty kryté nafukovací halou  

Termíny 
svateb na rok 2023

11. února - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková
11. března - oddávajícím je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

15. dubna - oddávajícím je Lenka Brunzová
29. dubna - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková

13. května - oddávajícím je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
27. května - oddávajícím je Lenka Brunzová
10. června - oddávajícím je Lenka Brunzová

24. června - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková
15. července - oddávajícím je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 

29. červenec - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková
12. srpna - oddávajícím je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

26. srpna - oddávajícím je Lenka Brunzová
9. září - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková

23. září - oddávajícím je Lenka Brunzová
14. října - oddávajícím je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

28. října - oddávajícím je Ing. Marcela Dvořáková
11. listopadu - oddávajícím je Lenka Brunzová

25. listopadu - oddávajícím je Lenka Brunzová
16. prosinec - oddávajícím je Ing. Radek Zenker

Každý první pátek v měsíci 
lze uzavřít sňatek v kanceláři matriky.

Termíny 
vítání občánků 

na rok 2023
7. března občánky přivítá Ing. Marcela Dvořáková

13. června občánky přivítá Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
12. září občánky přivítá Ing. Marcela Dvořáková

12. prosince občánky přivítá Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

Vítání občánků se koná vždy v úterý 
od 14.30 hodin a 15.30 hodin v prostorách 

obřadní síně městského úřadu Bílina.

i podnikatelé, kteří na zmiňova-
ných místech mají provozovnu.
Parkovací karta pro rezidenty na 
Mírovém náměstí stojí 1 210 korun 
za jedno osobní auto, 3 630 ko-
run za další. Podnikatelé zaplatí za 
jedno auto 2 500 korun a za další  
7 500 korun. 

(red)

a vstup je možný denně od 9 do 21 
hodin. Rezervace je nutné provést 
na www.sportbilina.cz.
Více informací poskytne Václav 
Charamza na telefonu 775 547 956 
nebo e-mailu vaclav.charamza@
mtsbilina.cz. 

(red)
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městská knihovna bílina

Lidé nejvíce čtou detektivky a romány 
Nejoblíbenějšími literárními 
žánry dospělých čtenářů byly v 
loňském roce již tradičně detek-
tivní romány, thrillery a romány 
pro ženy. Nejčtenějším autorem 
zůstává i nadále Robert Brynd-
za se svými detektivními série-
mi. Mezi další populární autory 
napínavých příběhů patří spi-
sovatelka Shari Lapena či Ber-
nadette MacDougallová píšící 
pod pseudonymem B. A. Paris. 
Často se také půjčují české a 
slovenské detektivky od Micha-
ely Klevisové a Dominika Dána. 
Nejžádanějšími autorkami ro-
mánů pro ženy jsou stále Alena 
Jakoubková, Katarína Gillerová 
a Julie Caplinová. Velké oblibě 
se těší též příběhy spisovatele 
Patrika Hartla, jehož kniha 15 
roků lásky je druhou nejpůjčo-
vanější knihou loňského roku.
Vítězem žebříčku oblíbenosti 
u čtenářů z řad dětí a mládeže 
se staly všechny čtyři díly knihy 
Srdcerváči od Alice Osemano-
vé. Další příčky obsadily rovněž 
knihy psané formou komiksu, 

který je v současnosti mezi 
čtenáři velmi populární - pře-
devším pak japonské komiksy 
zvané manga. Mezi často půj-
čované knihy patří i nadále De-

níky malého poseroutky a jeho 
báječného kamaráda od Jeffa 
Kinneye. Děti školou povinné si 
na základě doporučení půjčují 
českou i světovou klasickou li-

teraturu, například Staré řecké 
báje a pověsti od Eduarda Pe-
tišky. Malí čtenáři si oblíbili in-
teraktivní mluvící knihy z edice 
Kouzelné čtení a rodiče uvítali 
možnost zapůjčení elektronic-
ké tužky, která je k práci s kni-
hou potřeba. Poměrně žádaný-
mi jsou také deskové hry, jejichž 
nabídku knihovna neustále roz-
šiřuje.
V roce 2022 měla knihovna 976 
registrovaných uživatelů a čte-
nářům zapůjčila celkem 62 528 
knihovních dokumentů. Kromě 
služeb spojených s knihami a 
časopisy nabízí knihovna také 
přístup na internet, možnost ko-
pírování a tisku. Senioři se zde 
mohou vzdělávat prostřednic-
tvím Virtuální Univerzity třetího 
věku, pro veřejnost jsou pořá-
dány zajímavé besedy s různým 
tematickým zaměřením, pro 
děti je již několikátým rokem 
vyhlašována čtenářská soutěž s 
hodnotnými cenami.

Ing. Petra Jirásková

Nejčtenější knihy pro dospělé:
1. Bryndza, Robert – Propast smrti
2. Hartl, Patrik – 15 roků lásky
3. Bryndza, Robert – Kanibal z Nine Elms
4. Klevisová Michaela – Prokletý kraj
5. Bryndza, Robert – Smrtící tajnosti
6. Jakoubková, Alena – Manžel a záhadná blondýna
7. Leigh, Eva – Navždy tvůj hrabě
8. Paris, B. A. – Přiveď mě zpátky
9. Bowman, Valerie – Klub lokajů. Lokaj a já
10. Gillerová-Brezníková, Katarína – Příliš mnoho tajemství

Nejčtenější knihy pro děti a mládež:
1. Oseman, Alice – Srdcerváči: kniha první
2. Oseman, Alice – Srdcerváči: kniha třetí
3. Oseman, Alice – Srdcerváči: kniha čtvrtá
4. Oseman, Alice – Srdcerváči: kniha druhá
5. Sadvarová, Lenka – Zvířátka na statku: interaktivní mluvící kniha
6. Yamazaki, Kore – Čarodějova nevěsta 1
7. Ishida, Sui – Tokijský ghúl 2
8. Ishida, Sui – Tokijský ghúl 1
9. Kinney, Jeff – Strašidelné historky báječného kamaráda 
Rowleyho Jeffersona
10. Petiška, Eduard – Staré řecké báje a pověsti
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Galerie pod věží

knižní tipy

Akvarely a papírové inspirace vystaví Galerie Pod Věží
Únorová výstava Evy Vágnerové 
představuje návštěvníkům výřez 
z tvorby autorky, která se zabývá 
akvarelem řadu let. Na výstavu do 
Galerie Pod Věží vybrala díla ma-
lovaná takzvaně lehkou rukou a 
zvolila jednoduchý název výstavy 
Tahy štětcem. Jednotlivé obrazy 
záměrně nezachycují detaily jed-
notlivých stromů a květů. „Jde o 
letmý pohled na tu či onu rostlinu. 
Botanik by si asi zoufal, ale malíř 
ocení dojem vytvořený barvou a 
jednoduchým tvarem,“ vysvětlila 
výtvarnice Eva Vágnerová. Cel-
kový výběr je skládankou, která 
spoluvytváří jednotný, harmonic-
ký celek. Použitá technika může 

připomínat japonskou inspiraci,  
ale záměr v tom podle autorky 
není.
I taková věc, jako je papír, je mož-
né zpracovat do několika podob. 
Obzvlášť, když se někdo zabývá 
výrobou ručního papíru jako vý-
tvarnice Irena Štyrandová. Právě  
s papírem se mohou dělat zázraky. 
Soubor ručně vyráběného papíru 
vytváří zajímavou pestrost barev  
a kombinací. Zajímavostí jsou ruč-
ně vyráběné bytové doplňky z pa-
píru, které budou k vidění na břez-
nové výstavě v Galerii Pod Věží  
s názvem Metamorfózy papíru. 

(hub)

Jelení vršek - Hana Marie Körnerová
Na hrad, kde žije Jan – poslední potomek pánů ze Zhoře, přijíždí z Francie vdova po jeho mladším bratru Vilémovi. Bratři si 
byli od malička velmi blízcí, rozkol mezi nimi nastane až ve chvíli, kdy se Vilém rozhodne odjet do Francie, aby podpořil krále 
Jindřicha IV. Navarského. Ve Francii se přes bratrův nesouhlas ožení a krátce nato nachází smrt na bojišti.

Legie. Mrtvá schránka - Kristýna Sněgoňová
Od invaze enlilského Společenství na planetu Zemi uplynuly dlouhé měsíce. Z uprchlíků se stali válečníci, z neznámých mi-
mozemšťanů spojenci a z nákladní kraksny válečná loď. Vše, čím si posádka Vzdorující prošla, ale bledne před návratem na 
rodnou planetu. Jak ji pozměnila mimozemská okupace? Najdou na ní alespoň zbytky toho, čím lidská společnost bývala? 
Podaří se Moravcovi s Gerasimem získat spojení na povstalce zapojené do operace Valkýra? A splnit všechna poslední přání 
toho, kvůli komu se domů vrátili dřív, než by je samotné napadlo?

Čtenářské strategie u předškolních dětí a nečtenářů - Eva Koželuhová
Kniha představuje možnosti využívání čtenářských strategií při předčítání dětem předškolního věku a nečtenářům na počát-
ku školní docházky. Cílem metody využívání čtenářských strategií je rozvíjet u dětí plné porozumění textu, tedy i porozumění 
implicitního významu, a připravit děti pro budoucí samostatné čtení s porozuměním. V teoretické části jsou v jednotlivých 
kapitolách představeny čtenářské strategie vhodné pro předškolní vzdělávání a také postup, jak s nimi při předčítání efek-
tivně pracovat. V praktické části jsou uvedeny příklady konkrétních čtenářských lekcí s podrobnou metodikou a reflexemi 
jejich realizace v mateřských školách. Vše je doplněno videoukázkami, na které je v textu odkazováno, videoukázky jsou po 
zdání kódů z textu dostupné na YouTube.

Můj fakticky suprový život - Jenny Jägerfeld
Sigge se s mámou a sestrami přestěhoval ze Stockholmu do Skärblacky, do babiččina hotelu plného vycpaných zvířat. Pro 
Siggeho je to skvělá zpráva. Teď má možnost začít znovu, stát se někým jiným. Plán zní následovně. Stane se mega oblíbe-
ným, nebo se přinejmenším naučí mluvit s ostatními tak, aby se na něj hned nedívali jako na cvoka. Ale jak se vlastně hledají 
kámoši? Jak se člověk stane oblíbeným? A hlavně: Dá se to stihnout za 59 dní?

Periodická tabulka: obrazová encyklopedie chemických prvků 
text Tom Jackson; odborný poradce Jack Challoner 
Objevuj prvky - základní stavební kameny hmoty, ze kterých se skládá nejen náš svět, ale celý vesmír. Jde třeba o zlato, 
kyslík, fosfor či helium. Prvků dnes známe celkem 118. Řada z nich má jedinečné, někdy překvapivé chemické a fyzikální 
vlastnosti. Například gallium je kov, přesto se ti teplem rozteče v dlani, fluor je plyn, který může vypálit díru do betonu! 
Prvky se většinou nenacházejí v čisté formě. Najdeme je sloučené s jinými prvky ve sloučeninách. Třeba vodík a kyslík se 
nacházejí ve vodě, sodík a chlor utvářejí kuchyňskou sůl a uhlík je součástí milionů sloučenin, z nichž mnohé tvoří naše těla.
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        Český rybářský svaz, z.s., MO Bílina  
 

 

Srdečně Vás zveme 

na 

Kdy: 11.2. 2023 

V kolik: od 20:00 do 2:00 hod. 

Kde: KC Kaskáda – KD Fontána v Bílině 

Program: K tanci a poslechu hraje skupina VOICE. Atraktivní a velmi bohatá tombola. 

Za kolik: 250,- Kč 
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Celkem třikrát se v lednu sešli 
zástupci města, úřadu práce, 
oddělení sociální péče a zdra-
votnictví a odborníků na ener-
gie se širokou veřejností. Cílem 
setkání bylo informovat o mož-
nostech řešení finanční krize ro-
diny či jednotlivce v souvislosti 
se zdražováním a zvyšováním 
záloh na energie. Připravené 
byly dvě prezentace. V první vy-
světloval energetik města Petr 
Mádlík důvody zdražování a za-
býval se úspornými tarify nebo 
zastropování ceny energií, ve 
druhé vedoucí oddělení sociální 
péče a zdravotnictví Věra Koda-
dová s Ladou Spiříkovou z úřadu 
práce poradili, jak energie v do-
mácnostech ušetřit a kdy a jak 
zažádat o sociální dávky. Prostor 
byl i na dotazy přítomných.

Zastropovaná cena a kontrola 
záloh

Ke zvyšování cen energií došlo 
hned z několika důvodů, a to 
kvůli pandemii Covid-19, zele-
né politice Evropské unie, v dů-
sledku války na Ukrajině. To vše 
vedlo k růstu inflace, zvyšování 
výdajů domácností a stát na si-
tuaci musel zareagovat. Nejprve 
příspěvkem na energie v loň-
ském roce a zastropováním cen 
v letošním roce. Cena elektřiny 
je tedy nyní zastropována na 
6,05 koruny za kilowatthodinu 
včetně DPH, tedy 6050 korun za 
megawatthodinu. V této částce 

ale není cena za distribuci, která 
se liší podle sazeb různých do-
davatelů a může činit třetinu až 
polovinu ceny za silovou elek-
třinu.
Plyn je zastropován na 3,025 ko-
runy za kilowatthodinu včetně 
DPH, tedy 3025 korun za me-
gawatthodinu. Opět je tato ceny 
bez distribuce. 
Zastropovaná cena znamená 
nejvyšší možnou částku, kterou 
dodavatel může odběrateli na-
počítat, avšak může být i nižší. 
Cena energií na trhu v posled-
ních měsících velmi kolísá, v 
posledních týdnech dochází 
k jejímu snižování. Nelze však 
předpokládat vývoj ceny do 
konce roku. Petr Mádlík tedy do-
poručoval vždy platit spíše vyšší 
zálohy, aby případný nedopla-
tek na konci zúčtovacího období 
nebyl příliš vysoký. Také je mož-
né informovat se o vyúčtování 
během roku. “Většina dodavate-
lů umožňuje jak po telefonu, tak 
písemně nebo přes různé apli-
kace odběratelům i v průběhu 
zúčtovacího období zjistit, zda 
jim hrozí nedoplatek, nebo zda 
platí zbytečně vysoké zálohy. Je 
dobré se takto například vždy 
po třech nebo čtyřech měsících 
informovat,” doporučil. Někteří 
odběratelé umožňují i takzvané 
samoodečty, kdy si lidé sami 
do systému dodavatele kdykoli 
zadají stav svého elektroměru 
nebo plynoměru a tím zjistí, zda 
jim placené zálohy stačí.

Žádost o pomoc

Pokud dojde k situaci, kdy li-
dem přijde velký nedoplatek 
za energie, nebo se jim zálohy 
zvýší tak, že je nezvládají hradit, 
je nutné včas požádat o pomoc.  
Dávky státní sociální podpory 
vždy vyplácí úřad práce, je nut-
né doložit výši příjmů celé do-
mácnosti, vyplnit žádost a pří-
padně dodat i další dokumenty, 
například nájemní smlouvu a 
podobně. Se vším pomohou 
jak pracovníci oddělení sociální 
péče a zdravotnictví, kteří síd-
lí v budově městského úřadu 
na Žižkově náměstí v Bílině. Na 
ty se mohou obrátit i lidé, kteří 
nevědí, zda budou mít na dáv-
ky nárok a nechat si orientačně 
spočítat, zda mají o dávky zažá-
dat nebo ne. Stejně tak poradí 
i zaměstnanci pobočky úřadu 
práce, která sídlí také na Žižko-
vě náměstí v Bílině, ale v budo-
vě bývalého finančního úřadu. 
“Je důležité, aby se lidé nebáli 
a nestyděli za námi přijít. Pora-
díme jim se vším, nikoho ne-
odmítneme. Především apelu-
jeme na seniory, někteří z nich 
se stydí požádat o pomoc, ale v 
této situaci není na ostych čas, 
čím dříve začnou situaci řešit, 
tím dříve se jejich potíže zmírní 
nebo vyřeší,” vyzvala Věra Ko-
dadová. Velmi obecně se dá říci, 
že o dávky mohou požádat do-
mácnosti, které vynakládají na 
bydlení více než třicet procent 
svého celkového příjmu. Samo-
zřejmě se ale každá žádost po-
suzuje individuálně. 
Lidé mohou využít hned tři typy 
sociálních dávek, a to příspěvek 
na bydlení, doplatek na bydlení a 
mimořádnou okamžitou pomoc. 
Příspěvek na bydlení je jedna z 
nejdůležitějších dávek, které ro-
dinám i seniorům nyní pomáhají 
s rostoucími náklady na bydlení.  
Doplatek na bydlení je dávka 
pomoci v hmotné nouzi, která 
společně s vlastními příjmy ob-
čana a příspěvkem na bydlení 
pomáhá uhradit odůvodněné 
náklady občana na bydlení. 
Prostřednictvím mimořádné 
okamžité pomoci může stát fi-
nančně přispět lidem, kteří se 
ocitnou ve složité životní situaci, 
potřebují bezprostřední pomoc. 
Jedná se o případy neočekáva-
ného, nepříznivého a mimořád-
ného charakteru, to je například 
právě situace, kdy lidem přijde 
neočekávaný vysoký nedopla-
tek za energie. 

Ušetřit může každý

Poměrně výrazně ušetřit ener-
gie může snad každá domác-
nost. Je důležité chovat se 
efektivně a popřemýšlet, kde a 
na čem by se dalo šetřit. Každá 
svítící dioda, zvýšená spotře-
ba starého nebo poškozeného 
spotřebiče či stupeň tepla navíc 
se počítá.
Na vytápění se dá ušetřit hned 
několika způsoby. Pokud je to 
možné, měli by lidé snížit tep-
lotu vytápění o jeden až dva 
stupně. Dále by neměli vytápět 
místnosti, ve kterých přes den 
nejsou, nebo je využívají jen 
zřídka. Větrat by lidé měli se za-
pnutým topením jen krátce, po-
kud potřebují vyvětrat po delší 
dobu, je dobré topení na tento 
čas vypnout. Radiátory by nikdy 
nemělo nic zakrývat, ani vypra-
né prádlo, ale ani nábytek při-
stavený blízko radiátoru. 
Snížit spotřebu na ohřev vody se 
dá také. Nejprve je nutné spra-
vit všechny kapající kohoutky, 
je dobré kuchyňské i koupelno-
vé baterie vyměnit za úsporné. 
Dále lidé mohou snížit teplotu 
ohřevu vody na bojleru na 50 až 
60 stupňů, místo koupání se ve 
vaně se spíše sprchovat a nemýt 
nádobí pod tekoucí vodou. 
Co se týče spotřebičů, dá se 
šetřit používáním ekonomic-
kého programu, pokud je jím 
spotřebič vybavený. Všechny 
spotřebiče, které lidé zrovna ne-
používají by měly být zcela vy-
pnuté, pokud jim svítí kontrolka 
nebo displej, pak i vytažené ze 
zásuvky. Lednička nemusí být 
nastavená na příliš nízkou teplo-
tu, v chladničce stačí 6 stupňů, v 
mrazáku -18 stupňů. Dále může 
ušetřit snížení teploty praní, sou-
časné prací prostředky zvlád-
nou vyprat i znečištěné prádlo 
na 30 nebo 40 stupňů. Majite-
lé sušiček by se měli zamyslet 
nad efektivitou jejich používání. 
Sušička je totiž jeden z nejvíce 
energeticky náročných spotře-
bičů. V rychlovarné konvici je 
dobré vařit vždy jen potřebné 
množství vody, na sporáku ušet-
ří čas i energii vaření s pokličkou. 
LED žárovky jsou mnohem 
úspornější, než klasické. Lidé 
sice většinou již tyto žárovky v 
domácnostech používají, v ga-
rážích, kůlnách či na chodbách 
však stále mívají staré žárovky. 
Zhasínáním světla v místnosti, 
kde nikdo není, se také uspoří. 

(pn)

Město pomáhá v ekonomické krizi
Pracovníci úřadu jsou připraveni pomoci každému, není čas na ostych, zaznělo při veřejných setkáních
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Taneční sezónu zahájil ples města
Plesovou sezónu zahájil v lednu Reprezentační ples města Bíliny.  
Ten se letos konal po osmadvacáté a nabídl velmi zajímavou novinku.  
“Letos byly připravené dvě tomboly, jedna klasická o velké i malé věc-
né dary, ve druhé se losovalo o dřevěnou sochu orla, která byla vyře-
zána v rámci řezbářského plenéru. Výtěžek z této tomboly bude věno-
ván Pečovatelské službě Bílina na podporu činnosti Klubů důchodců,” 
uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Když všechny dary našly šťastné výherce, nastal čas na zábavu.  
Pár profesionálních tanečníků otevřel parket všem přítomným, k tanci 
hrála oblíbená skupina Windiband, kdo si potřeboval odpočinout, za-
mířil třeba do zábavného fotokoutku nebo mezi přátele. Ples navštívilo 

přes 250 lidí. Letos byly opět při městském plesu vyhlášené výsledky 
ankety Nejlepší provozovna. Té se letos zúčastnilo devětatřicet pro-
vozoven a své hlasy jim dalo téměř dvě stě padesát lidí. “Na třetím 
místě se umístila Namydlená Káča, na druhém místě Apache Bar  
a na prvním autoškola Star,” vyjmenovala Martina Tuháčková, vedoucí 
KC Bílina. 
Plesová sezóna v Bílině stále trvá. Kulturní dům Fontána přivítá ještě 
například myslivce nebo rybáře, konat se bude také ples Autoškoly 
Jana. 

(pn)
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místní akční plán orp bílina iii

MŠ síbova

Škola, děti a rodiče jsou hlavním mottem spolupráce 
škol na Bílinsku, všichni se zapojili do projektu

Sněhuláček dostal 
papírové koule

Táhnout za jeden provaz při 
vzdělávání nové mladé gene-
race se musí vyplatit, a proto 
se základní a mateřské školy na 
Bílinsku zapojily do společného 
projektu Místní akční plán ORP 
Bílina III, jehož cílem je vzájem-
ná podpora a spolupráce škol. 

„Víc hlav víc ví, a my jsme rádi, 
že místní aktéři v oblasti vzdě-
lávání našli dobrou vůli ke sdí-

Děti ze třídy Myšek Mateřské 
školy Síbova si odříkavaly bás-
ničku o sněhulákovi a přitom 
mačkaly papír do tvaru sněho-
vých koulí. Procvičily si tak mo-
toriku rukou, i hod do dálky. Po 
celé mateřské škole byl slyšet 
dětský smích.

Kolektiv učitelek

mohou od července roku 2022 
vzájemně inspirovat v různých 
oblastech. „Kolegiální podpora 
je velmi důležitá a sdílení zkuše-
ností například z řízení a přípravy 
projektů, kdy školy žádají o růz-
né dotace na investice, dostav-
by nebo rekonstrukce, mají pro 
některé z nich cenu zlata,“ do-
dala Růžičková. Do škol se díky 
vzájemné koordinaci dostane 
více peněz nejen na podporu 
technické infrastruktury, ale i na 
zvyšování kvality vzdělávání.
Z tohoto důvodu v rámci projektu 
fungují i odborné pracovní sku-
piny zaměřené na čtenářskou 

lení dobrých praxí, společnému 
vzdělávání pedagogů, zvyšování 
kvality výuky nebo většímu za-
pojování rodičů do života škol,“ 
sdělila manažerka projektu Mo-
nika Růžičková.
Příležitostí a aktivit, které projek-
tové aktivity zajišťují, je skutečně 
mnoho. Celkem 13 mateřských 
a základních škol nejen z Bíliny, 
ale i z ostatních okolních obcí, se 

nebo matematickou gramotnost. 
Tým, který celý projekt koordi-
nuje, má v plánu zaměřit se na 
další podporu zvyšování kvality 
ve vzdělávání, zapojování rodičů  
a zavádění inovativních metod 
do výuky, díky kterým budou ro-
diče i děti vnímat proces vzdělá-
vání pozitivněji.
Veškeré aktivity jsou realizovány 
díky projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání III ORP Bílina. 
Více informací o projektu je na 
www.mapbilina.cz.

Ing. Monika Růžičková
hlavní manažerka projektu

dům dětí a mládeže bílina

Letní prázdniny mohou děti trávit s domem dětí
Na období letních prázdnin tým 
Domu dětí a mládeže Bílina při-
pravil devět příměstských táborů, 
jeden pobytový tábor v Mladoti-
cích, tábor pro rodiče, prarodiče 
a děti ve Sloupu v Čechách a 
soustředění kroužku aerobiku v 
Nové Vsi nad Nisou. Celkem je 
na všechny prázdninové tábory 
naplánováno 377 poukazů.
Přihlašování bylo v elektronic-
ké formě spuštěno ve středu 18. 
ledna 2023 v 0.00 hodin. V tu 
dobu mohli všichni, kteří si zřídili 
účet v klientském centru naše-
ho registračního systému, podat 
přihlášku do některého z táborů. 
V tomto systému je nyní evido-
váno 1 060 e-mailových adres. 
Díky této formě mohou rodiny 
využít přihlašování na jakoukoliv 
aktivitu kdykoliv, bez ohledu na 
provozní dobu recepce. Během 
třiceti minut, které uběhly od 
půlnoci, bylo v systému téměř 
sto přihlášek. V 19 hodin a 3 mi-

Táborový den začíná mezi 6.30 
až v 8 hodin, kdy děti průběžně 
přicházejí, snídají a mají připrave-
ny různé aktivity v herně. Potom 
následuje společný program a v 
době od 15 do 16 hodin mohou 
děti odcházet.
Každý tábor je tematicky odlišný. 
Děti se mohou těšit na progra-
my s názvy Cesta do světa kou-
zel, Prázdninové dobrodružství, 
Zpátky do pohádky, Hraj si a bav 
se, Dobrodružná výprava, Záha-
dy s.r.o., Léto v pohybu, Sportov-
ně akční a Pohodový tábor.
Tábory s pobyty mimo Bílinu 
začínají hned 1. července, kdy 
více než padesátka dětí odjíždí 
směr rekreační středisko Mla-
dotice, kde prožijí akční třetí léto 
s Jumanji. Děti jsou ubytovány v 
prostorných chatkách po třech 
a čtyřech tábornících. Děti tráví 
léto uprostřed přírody – na louce, 
v lese, u řeky, u bazénu, na výle-
tě. Stravování je zajištěno pětkrát 

nuty jich bylo zaznamenáno rov-
ných 300.
Ve chvíli, kdy čtete tento článek, 
už zřejmě nezbývá žádné volné 
místo. Stává se však, že se místa 
uvolní, a to jak z důvodu dlou-
hodobé nemoci, dárku v po-
době jiné atraktivní dovolené a 
podobně. Naše webové stránky 
jsou s klientským registračním 
centrem plně propojené a proto 
vždy vidíte aktuální stav naplně-
nosti a tím i vzniklá volná místa. 
Pokud se u táborů zaregistruje-
te jako náhradníci, budete první, 
komu budou naše paní recepční 
volat.
Příměstské tábory probíhají vždy 
od pondělí do pátku, děti na nich 
stráví převážnou část dne, ale 
potom odcházejí domů. Pro děti 
je zajištěn nejen zábavný pro-
gram, ale také stravování počí-
naje snídaní, dopolední svačinou, 
obědem a odpolední svačinou s 
pitným režimem.

denně. Nachystány jsou zajíma-
vé soutěže, hlavolamy a samo-
zřejmě celotáborová hra.
Druhý ročník tábora pro rodi-
če, nebo prarodiče ve Sloupu v 
Čechách, je ve znamení Šmou-
lů. Společně s nimi budou děti 
sportovat, tvořit a tancovat. Pro-
gram je připraven pro všechny 
věkové skupiny zvlášť, ale jsou i 
aktivity, které si užijí všichni do-
hromady. Ubytování je připrave-
no v chatkách, zajištěno je spo-
lečné stravování.
Závěr léta je již tradičně vyhra-
zen účastníkům aerobikových 
kroužků, které tráví své soustře-
dění v penzionu Maják v Nové 
Vsi nad Nisou, kde se připravují 
na nadcházející soutěžní sezónu. 
Účastníci zde nejen nacvičují no-
vou soutěžní sestavu, ale jezdí na 
výlety, tvoří a sportují.

Tým DDM Bílina
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mš čapkova

MŠ síbova

dětský domov tuchlov

dětský domov tuchlov

MŠ síbova

mš žižkovo údolí

Tři králové dostali koruny 

Malí programátoři se učí
a při tom si zvládnou i hrát

Nová polička zdobí kuchyni 
dětského domova

Měsíc prevence se konal 
v dětském domově

Z dětí se stali voličiKoťata se vypravila 
za Eskymáky

Začátkem nového roku se děti z 
Mateřské školy Čapkova zapojily 
do výroby královských korun pro 
tři krále. Zakončily tak tematický 
týden, který každá třída pojala 
po svém. Děti si osvojily pojem 
svátku tří králů. Všechny děti 

Děti v Mateřské škole Síbova se 
učí, jak správně naprogramovat 
robotické myši nebo mazlíčky 
jako je kočka, pes, králík nebo 
dinosaurus, aby dojeli do vyty-
čeného cíle. Je to velká zábava 
a přitom si snadno rozvíjí vnímá-
ní prostorovou orientaci, paměť, 
pozornost a učí se soustředit na 
činnost a zhodnotit správnost 
svého uvažování.

Kolektiv učitelek

Na pravidelném kroužku se děti 
z Dětského domova v Tuchlově 
rozhodly vytvořit si poličku. Jako 
materiál jim posloužilo dřevo a 
provázek. Do složitější práce se 
pustil Tobiáš, který si věřil, že ji 
zvládne. S výběrem vhodného 
nářadí mu ani teta nemusela 
moc pomáhat. Mezitím si mlad-
ší kluci tvořili podle své fantazie. 
Denis pomocí dláta dlabal do 
dřeva pro svého otce překvape-
ní. Vojta maloval pro tetu a paní 
učitelku obrázky na kolečka z 
borovicových větví. Vybral si 
motiv květiny. Na závěr kroužku 
si poličku zavěsili do kuchyně a 
naaranžovali na ni dekor. Z toho-
to výrobku měli všichni velkou 
radost.                      Děti a teta Lada

Leden je v dětském domově vě-
nován tématu prevence Pro jed-
nu skupinu dětí vybraly tety téma 
šikany, jelikož je to stále aktuální 
téma. Pomocí návodných otá-
zek k tématu společně vytvořili 
myšlenkovou mapu, která zahr-
novala představy o tom, co šika-
na je, jak vzniká a jak se jí hlavně 
účinně bránit. Bavili se, kdo se ze 
skupiny se šikanou již setkal a jak 
vzniklou situaci řešil. Děti se do 
diskuze aktivně zapojovaly.

Děti a teta Petra

tvořily s nadšením a využily řadu 
netradičních materiálů a výtvar-
ných technik. Na konci týdne si 
své výtvory odnesly domů, aby 
se mohly pochlubit svým rodi-
čům, prarodičům i kamarádům.

Kolektiv učitelek

V Mateřské škole Síbova jsou 
vždy, když jsou vyhlášeny ko-
munální, parlamentní či prezi-
dentské volby, umístěné volební 
místnosti. Děti od Soviček zají-
malo, co to volby vlastně jsou. 
Proto jsme si o nich nejen poví-
dali, ale také si vyzkoušeli, jak to 
při volbách chodí. Předškoláci si 
vyrobili volební průkazy třídy So-
viček a potom po prokázání to-
tožnosti, nahlášení svého jména, 
příjmení a adresy bydliště před 
stanovenou komisí, obdrželi kaž-
dý svůj hlasovací lístek. Na něm 
zaškrtávali značkou pět nejob-
líbenějších kamarádů, pečlivě 
ho složili a vhodili do volební 
schránky. Volili tak třídní parla-
ment a vítěz ve volebním hlaso-
vání se stal prezidentem třídy.

Učitelky od Soviček

Děti z Mateřské školy Žižkovo 
údolí, z 2. třídy Koťat, se celý 
týden seznamovaly s životem 
lidí a zvířat žijících na severním  
a jižním pólu. Při polární výpra-
vě za Eskymáky zdolávaly růz-
ně obtížné překážky, poznávaly 
zvířata, sledovaly jejich stopy, lo-
vily ryby. Když dorazily do esky-
mácké osady, zkusily si postavit 
iglú, vytvořit postavu Eskymáka  
a u ohně si poslechly pohád-
ku Tři tučňáci, které si nakreslily. 
Společně si zazpívaly písničku 
Lední medvěd, kterou doprová-
zely na hudební nástroje. 
Děti si užily spoustu legrace  
a už se těší na další dobrodruž-
ství, které jim paní učitelky při-
praví.                        Kolektiv učitelek
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realitní poradenství

Ceny nemovitostí vyhnané někdy 
do extrémů v posledních letech, 
klesají. V meziročním srovnání se 
hodnota metru čtverečního, ze-
jména ve větších městech, snížila.
Jsou to vysoké úrokové sazby hy-
poték, a jejich těžší dostupnost, 
aktuální ceny energií a vysoká in-
flace, co způsobuje regulaci cen 
nemovitostí.
Ceny nemovitostí sice klesají,  
ale kvůli nejisté ekonomické situ-
aci si vlastní bydlení nemůže stá-
le dovolit spousta lidí. Mají obavy, 
zda si udrží práci, z dalšího růstu 
cen základních potřeb a bojí se 
zadlužit. Je proto větší poptávka 
po nájemním bydlení, a to se stá-
vá méně dostupným, což navyšuje 
ceny nájmů.

Milan Vršecký
RE/MAX Synergy

Vlastní bydlení zlevňuje, 
ale činže zdražují

příroda v bílině a blízkém okolí, znovuožívaJící i mizeJící

PENÍZOVKA SAMETONOHÁ

Stará pověra tvrdí - únor bílý, 
pole sílí. Sice nevím, kolik polí 
ten bílý únor posílí, když místo 
většiny polí nám tu a bez hnojení 
a zalévání rostou obrovské haly 
a montovny, ale třeba najdeme 
kousíček zapomenuté krajiny, 
tak jak si ji pamatujeme z mlá-
dí.  Dnes vás mezi haly a ty ší-

selku. Už na březích Běly mů-
žete nacházet první houbičky.  
Na starém dřevě a kmenech 
najdeme trsy medově zbarve-
ných kloboučků penízovky sa-
metonohé (Flammulina veluti-
pes). Nemůžete si tuto houbičku 
splést s jinou další, roste po ce-
lou zimu, a když si najdete dob-
rý kmen, můžete trsy hub řezat  
i vysoko na něm.
Na podzim roste ještě třepenit-
ka svazčitá, zpravidla do Vánoc, 
ta je hodně podobná penízovce, 
ale rozdíl najdeme - u třepenit-
ky nožička postrádá v dolní části  
tmavě hnědou sametovou bar-
vu a nožka se s křupnutím zlomí, 
kdežto penízovka má nožičku v 
dolní části tmavou a při pokusu 
o zlomení nožičky se nožka jen 
ohne, nezlomí se. Dříve byla tře-
penitka pouze nejedlá houba, 
její velice hořká chuť každého 

lené ohromné boudy nepovedu,  
ale co byste řekli na to,  
že půjdeme na houby? Nedě-
lám si legraci, myslím to úplně 
vážně. Nemusíte brát ohromný 
koš, stačí nějaká malá papírová 
taštička, která drží tvar, aby se 
nám houbičky nepomačkaly, a 
kudlička.
Kam že vás poženu? Pojďte, 
vypravíme se na jistotu, na Ky-

odradí. Teď je uvedena jako je-
dovatá, ale nepamatuji případ 
otrávení člověka touto houbou. 
Navíc roste na starých jehlična-
tých stromech a penízovka pou-
ze na listnatých stromech.
Loňské i letošní mokré a teplé 
počasí přeje penízovce, roste 
jako o závod, já osobně ji dávám 
přednost před jinými houbami 
pro její zvláštní chuť. Ještě mů-
žete na keřích bezu černého na-
jít jidášovo ucho, tmavě hnědou 
polokouličku, nevypadá moc 
vábně a hodí se spíše do ori-
entálních pokrmů. A někdy, ale 
jen vzácně, najdete na pařezech 
hlívu ústřičnou, ta roste spíše  
v Bezovce v prudkých stráních.
Mohu vám popřát hezkou pro-
cházku a dobrou bramboračku 
z čerstvých úlovků, nechte si 
chutnat.

Jitka Brejníková
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krušnohoří reGionální produkt®

aGc autoMotive czech

Místní akční skupina Sdružení 
Západní Krušnohoří jako koordi-
nátor značky vyhlašuje 20. výzvu 
k předkládání žádostí o udělení 
značky KRUŠNOHOŘÍ regionální 
produkt®. Značka patří do Asoci-
ace regionálních značek. Získaný 
certifikát platí dva roky a oprav-
ňuje výrobce k užívání značky na 
všech certifikovaných produk-
tech i v propagačních materiá-
lech.
Cílem značky je přispět k rozvoji 
místní ekonomiky a udržitelné-
mu cestovnímu ruchu. Značka 
garantuje původ výrobku v regio-

Nejvyšší stupeň hodnocení zís-
kal chudeřický výrobce autoskel 
AGC Automotive Czech v rámci 
soutěže Podnik podporující zdra-
ví. Certifikace, kterou firmě udě-
lilo ministerstvo zdravotnictví, 
potvrdila vysokou úroveň péče 
o zdraví zaměstnanců. Auditoři 
ocenili, že firma o zdraví zaměst-
nanců a jejich zdravý životní styl 
pečuje významně komplexně a 
výrazně nad rámec zákonných 

nu, kvalitu a šetrnost k životnímu 
prostředí. Uděluje se výrobkům, 
které mají v regionu dlouhole-
tou tradici nebo jsou převážně 
z místních surovin. Posuzuje se 
i podíl ruční práce, jedinečnost 
ve vztahu k regionu a výjimečné 
vlastnosti produktu. Výrobcům 
značka umožňuje větší propaga-
ci jejich výrobků a otevírá nové 
možnosti prezentace a prodeje, 
například na regionálních trzích. 
Základním nástrojem propagace 
jsou společné webové stránky 
všech certifikovaných produktů 
www.regionalniznacky.cz/krus-

povinností. Příkladem je krizová 
HELP Linka, ale také lázeňské 
pobyty nebo společenská odpo-
vědnost v rámci regionu i podpo-
ry technického vzdělávání. „Péče 
o zdraví našich zaměstnanců 
patří mezi naše dlouhodobé pri-
ority. Důležité pro nás je, že sou-
částí hodnocení byl komplexní 
pohled, tedy jak se firma stará o 
životní prostředí i region, ve kte-
rém působí. Ve všech těchto ob-

nohori. Koordinátor značky dále 
propaguje certifikované výrob-
ce na svých akcích, webových 
stránkách a vydáváním propa-
gačních materiálů a katalogů.
Dvacáté kolo certifikace proběh-
ne 18. dubna 2023. Podrobné in-
formace pro zájemce o udělení 
značky včetně žádostí o znač-
ku, zásad jejího udělování a uží-
vání a certifikačních kritérií jsou 
k dispozici na www.maskaszk.
cz, případně je možné žádost 
vyzvednout osobně nebo po-
žádat o zaslání e-mailem info@
maskaszk.cz nebo na telefonu  

lastech jsme dosáhli téměř ma-
ximálních možných výsledků,“ 
uvedl Tomáš Brokeš, personální 
ředitel AGC Automotive Czech. 
AGC Automotive získala poprvé 
certifikát Podnik podporující 
zdraví v roce 2019. Tehdy dosáh-
la na hodnocení 2. stupně. Nyní 
získala nejvyšší hodnocení. „V 
reauditu jsme získali nejvyšší 3. 
stupeň. Ve všech osmi hodno-
cených oblastech jsme překročili 

724 960 964. Vyplněná žádost 
včetně povinných příloh musí být 
doručena na naši adresu nejpoz-
ději do 31. března 2023.
K jednání Certifikační komise je 
nutné dodat i vzorky posuzova-
ných produktů. Není-li to tech-
nicky možné, je potřeba s koordi-
nátorem značky dohodnout jiný 
způsob prezentace a hodnocení. 
Osobní představení výrobků ža-
dateli o značku je vítáno. 

(red)

hranici 95 procent a dosáhli cel-
kové úrovně 96 procent,“ konkre-
tizoval Lukáš Vavřina, HR gene-
ralista. 
Kritéria pro hodnocení firem vy-
dal Státní zdravotní ústav v roce 
2005 a aktualizoval je v roce 
2016. Zahrnují například podporu 
zdraví na pracovišti a její plánová-
ní, ochranu zdraví, společenskou 
odpovědnost nebo vliv firmy na 
životní prostředí.                       (red)

Výrobci mohou žádat o udělení certifikace

Sklárna se dobře stará o zdraví zaměstnanců
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Rada města vzala na vědomí 
informaci sdružení Lungta o 64. 
výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci a zároveň rozhod-
la o připojení k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky na budově měst-
ského úřadu 10.03.2023. 

Rada města schválila prodejní 
cenu knihy „Nerostné bohatství 
Krupky, Cínovce a Moldavy“ od 
kolektivu autorů – Pauliš, Dvo-
řák, Babka, Fuchs, ve výši 1.300 
Kč, kterou nebude možné koupit 
v běžné distribuční síti, ale jen na 
mineralogických burzách, v Bílin-
ské přírodovědné společnosti a v 
Infocentru Bílina.

Rada města rozhodla o nejvý-
hodnějších nabídkách na akce:
- Modernizace měření úsekové 
rychlosti v Bílině – VZ0001, kte-
rá je součástí projektu s názvem 
„Datový a bezpečnostní koridor 
Bílina – úsek Bílinská“ je nabídka 

společnosti CAMEA Technolo-
gy, a. s, Brno–Řečkovice a Mokrá 
Hora.
- Zajištění 5G konektivity – 
VZ0002 (projekt Datový koridor 
Bílina) a VZ0004 (projekt Rozvoj 
MKDS Bílina), která je součástí 
projektu s názvem „Datový a bez-
pečnostní koridor Bílina – úsek 
Bílinská“ je nabídka společnosti 
O2 Czech Republic, a. s., Praha 4–
Michle.
- Odborný a technický dozor a 
konzultační služby k projektu 
Rozvoj městského bezpečnost-
ního a situačního managementu 
v Bílině s podporou technologie 
sítí 5G, která je součástí projek-
tu s názvem „Rozvoj městského 
bezpečnostního a situačního ma-
nagementu v Bílině s podporou 
technologie sítí 5G“ je nabídka 
společnosti GATUM Advisory, s. r. 
o., Praha 2.
- Mapový portál města Bílina, 
která je součástí projektu spolu-
financovaného z Operačního pro-

Záměr prodeje pozemků
P. Č. 306/2 V K. Ú. BÍLINA - ÚJEZD
P. Č. 307/5 V K. Ú. BÍLINA - ÚJEZD 

za účelem výstavby objektů k bydlení.

Předmětem prodeje je pozemek p. č. 306/2 o výměře 600 m2  
a pozemek p. č. 307/5 o výměře 210 m2, vše v k. ú. Bílina - Újezd u ulice 
Jižní, minimálně za cenu obvyklou 500 Kč/m2 , tj. 405 000 Kč, stanove-

nou na základě znaleckého posudku č. 14/904/2022  
a navýšenou o náklady spojené s prodejem pozemků ve výši 20 452 Kč. 

K předmětným pozemkům vede pouze účelová komunikace.
Prodej pozemku bude realizován podle Pravidel pro převod 
nemovitých věcí z majetku města Bíliny schválených usne-

sením Zastupitelstva města Bíliny č. 79 z 14.04.2021.

Přijetí nabídek: Zájemce doloží řádně vyplněný formulář žádosti  
o prodej nemovitosti z majetku města Bíliny.

Město si vyhrazuje v kupní smlouvě sjednat k to-
muto prodávanému pozemku:

- předkupní právo na dobu určitou, a to do doby zapsání objek-
tu bydlení na pozemku do příslušného katastru nemovitostí,

- odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že bude na po-
zemku prováděna jiná výstavba, než je uvedena v kupní smlouvě,

- odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že 
nebude na pozemku zahájena výstavba objektu k byd-

lení do 1 roku ode dne podpisu kupní smlouvy,
- ukončení výstavby objektu bydlení na pozemku do 5 let od uza-
vření kupní smlouvy, a to zapsáním objektu bydlení na pozemku 

do příslušného katastru nemovitostí, kdy nesplnění této povinnosti 
bude sankcionováno smluvní pokutou 100.000 Kč, a to za každý 

započatý rok trvání prodlení s ukončením výstavby objektu bydlení 
na pozemku, a to až do celkové výše smluvní pokuty 500.000 Kč,

- stavba objektu na pozemku musí být v soula-
du s platným Územním plánem města Bíliny.

K výše uvedenému záměru prodeje nemovitého majetku obce je 
možno podat žádost nebo se vyjádřit nejpozději do 17.4.2023.

Město si vymiňuje právo od tohoto záměru kdyko-
liv odstoupit, popř. jej změnit či doplnit.

Žádosti a připomínky lze doručit v písemné formě osobně nebo 
poštou na adresu: Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a inves-

tic – oddělení správy majetku, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
Podrobnější informace lze získat v kanceláři č. 

305 – odbor nemovitostí a investic –
oddělení správy majetku nebo na tel. č. 417 810 887 – 8. Informa-
ce naleznete také na webových stránkách města na adrese www.
bilina.cz. Při prodeji pozemků bude postupováno v souladu s plat-
nými Pravidly pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny.

gramu Zaměstnanost, je nabídka 
společnosti T–MAPY, s. r. o., Hra-
dec Králové.
- Pořízení nástroje pro zajiště-
ní efektivní komunikace s oso-
bami se zdravotním postižením 
(chatbot) – město Bílina, která je 
součástí projektu spolufinanco-
vaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, je nabídka spo-
lečnosti Happy Robots, s. r. o., 
Plzeň.
- Projektové – Technicko/ekono-
mické studie je nabídka společ-
nosti Energy Benefit Centre, a. 
s., Praha 6.  Předmětem veřejné 
zakázky jsou podpůrné činnosti 
přípravy projektů fotovoltaických 
elektráren do dotační výzvy a 
návrhu dalších návazných úspor-
ných opatření na čtyřech objek-
tech v majetku města Bíliny.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na veřej-
nou zakázku:
- malého rozsahu s názvem Poří-

zení a implementace softwarové-
ho nástroje k automatizaci/robo-
tizaci procesů Městského úřadu 
Bílina,
- na dodávky s názvem Dodávky 
stravenek a benefitních poukázek 
v období 2023–2027, Bílina III.

Rada města schválila aktuali-
zovaná pravidla pro poskytnutí 
finančního daru v rámci progra-
mu „Podpora po narození nové-
ho občánka města Bíliny“ a text 
vzorové „smlouvy o poskytnutí 
peněžitého daru“ v rámci tohoto 
programu a zároveň vzala na vě-
domí formuláře a předpokládaný 
postup související se zveřejněním 
a podáváním žádosti o tento dar.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 17. ledna 2023

Rada města Bíliny, v právním postavení jediného společníka 
při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická ne-

mocnice 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 bezúhonnost, plná svéprávnost a spolehlivost.

Požadavky na uchazeče: předpoklady pro výkon funkce jednatelky/
jednatele společnosti s ručením omezeným (zejména §152 zákona 

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 lékařského, ekonomic-
kého, technického či právního směru, zkušenosti s vedením 

a řízením zaměstnanců, zkušenost s řízením kvality
poskytované péče ve zdravotnických zařízeních, zkušenosti v ří-
zení 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 flexibilita, 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 poš-
tou 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

Více na 
www.bilina.cz
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vzpoMínka

blahopřání

Dne 26. února vzpomeneme 9 let od smrti pana

Rudolfa Gabča
S láskou vzpomínají manželka Irena, děti s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 5. února uplynuly 2 roky od úmrtí pana

Karla Charváta
S láskou vzpomíná syn Martin a vnuk.

Dne 8. března uplyne 5 let, co utichlo srdce naší milované manželky, mamin-
ky a babičky

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

Kdo v srdci zůstal, neumírá.

Dne 22. února uplyne 30 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek 
a starostlivý manžel

Václav Králíček
Stále s láskou vzpomínají manželka Jana, dcera Jana s rodinou, 
syn Václav s rodinou, dcera Lenka s rodinou a dcera Petra s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. ledna by oslavila 80. narozeniny naše maminka 

HELENA BŘINČILOVÁ,
avšak 25. února uplyne 12 let, co nás opustila navždy. Stále vzpomínají syn 
Václav s rodinou a dcera Zdenka s přítelem. 

Dne 23. února 2023 uplynou 2 roky od úmrtí pana 

Bohumíra Gondek-Jedináka
Svou prací byl součástí kulturního dění města jako  dlouholetý vedoucí 
Kulturního domu Fontána. Prosím, věnujte mu společně tichou vzpomínku.  

Děkuji vám! 
Partnerka Dana z Mostu.

Dne 18. února uplyne 6 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček

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

Dne 18. února bude mít 80 let dráha sousedka 

Daniela Chvojková 
Z celého srdce jí přeji pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a po-
řád takovou vitalitu jako do teďka. Hanka

Pokud chcete jet vlakem z nádraží v Bílině, obrňte se klidem. 
V nádražní budově si nemáte kam sednout či se občerstvit. Já 
plně plně chápu, že se budova opravuje, ale daná společnost 
má špatný harmonogram. V nádražní budově mohlo vybavení 
zůstat a já bych klidně pomohla s odstraněním. Dané věci jsou 
již pryč delší dobu a náhrada žádná. Tak se ptám, do kdy? Příš-
tě, až pojedu, přibalím si ke kufru skládací židličku a termosku.

Eliška Růžičková
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Je to až neuvěřitelné, ale naši 
mladí Draci, doplnění o kamará-
dy ze spřátelených klubů, vezou 
domů nečekané vítězství. Za po-
sledních pět let jsme na švéd-
ském prestižním turnaji získali 
dvě první a dvě třetí místa. Navá-
zali jsme tak na úspěšné období 
HC Litvínov v 80. letech minulé-
ho století, jenž byl pravidelným 
účastníkem tohoto turnaje.
Město Avesta, ležící asi 160 ki-
lometrů severně od Stockhol-
mu, je velice klidné a příjemné 
městečko čítající zhruba 23 tisíc 
obyvatel. Působí tam dva ho-
kejové oddíly HC Avesta a SK 
Skogsbo, a právě domácí stadi-
on SK Skogsbo je hostitelem nej-
staršího turnaje ve Švédsku pro 
ročníky 2010/11.
Je již dlouhou tradicí, že po pří-
jezdu na domácí zimní stadion 
SK Skogsbo se naše děti rozdělí 
do rodin domácího týmu. Děti 
tak stráví v novém domově a s 
náhradními rodiči čtyři dny. Léty 
zaběhlá praxe umístění dětí v 
rodinách přináší pro chlapce ne-
všední zážitky, pomáhá jim se 
zdokonalit v anglickém jazyce a 
získat si přátelství možná na celý 
život. Výjimkou byl minulý ročník, 
kdy kvůli covidu byly děti ubyto-
vané v místní škole.
Samotný turnaj byl rozdělen do 

tří hracích dnů. Naše výprava 
dorazila do Skogsbo s jedno-
denním předstihem. Odpoledne 
čekal děti trénink zaměřený na 
herní situace. Příjemným překva-
pením bylo zařazení společného 
tréninku s domácím týmem. Klu-
ci si tak mohli poměřit vzájemné 
dovednosti a lépe odstranit pr-
votní ostych. Od organizátorů to 
byl výborný nápad.
Na první den turnaje měli Dra-
ci naplánované hned tři zápasy. 
Taková porce utkání vznášela 
pochybnosti, jestli kluci vydrží po 
náročné cestě se silami a budou 
důstojnými soupeři. Realita byla 
více než potěšující. Naši borci 
vstoupili do turnaje ve velkém 
stylu a po výsledcích 7:1 nad 
Björbo IF, 12:1 nad Fagersta AIK 
a 10:1 nad domácím týmem ze 
Skogsbo, vedli svojí skupinu A.
Druhý den turnaje, dle předve-
dené hry nás hned brzy ráno 
čekal nejtěžší soupeř naší skupi-
ny a jak se i později ukázalo také 
náš finálový vyzyvatel. Utkání 
ve skupině přineslo dramatic-
kou podívanou, skóre zápasu se 
přelévalo z jedné strany na dru-
hou, ale velké odhodlání našeho 
týmu po vítězství bylo zúročeno 
v posledním obratu utkání, které 
skončilo poměrem 5:3 pro drá-
čata.

Následovala celodenní pauza 
na regeneraci po těžkém utká-
ní, která přišla vhod. Kluci se na 
večerní zápas připravili výtečně. 
První konfrontace s týmem ze 
skupiny B v souboji o finále při-
nesla hned čtyři gólové rados-
ti na naší straně. Soupeři jsme 
skórovat nedovolili a tak utkání 
vyznělo jednoznačně v náš pro-
spěch a tým Borlange IF jsme 
odsoudili k boji o bronzovou 
příčku. Nutno dodat, že ačkoliv 
výsledky působí poměrně jed-
noznačně, měla na nich velkou 
zásluhu naše dvojice gólmanů, 
která předváděla velmi stabilní a 
vyrovnané výkony. Vojta Eisner a 
Jakub Sedláček byli jistotou, na 
kterou se mohl tým spolehnout.
Do finálového zápasu jsme 
nastoupili opět proti týmu 
Trangsunds IF. Utkání se hrálo 
na 2 x 20 minut. Naši hráči vlétli 
do utkání jako uragán. První půli 
vyhráli 4:0 a nic nenasvědčovalo 
tomu, že by se zápas měl vyví-
jet jiným, než vítězným směrem. 
Komplikace nastaly začátkem 
druhého poločasu, kdy náš tým 
svou nekoncentrovaností zavinil 
dva nedovolené zákroky, které 
rozhodčí bez rozmyslu ohod-
notili vyloučením. Soupeř pře-
silovku 5 na 3 potrestal dvěma 
vstřelenými góly, čímž dostal 

zápas úplně nový náboj. Naše 
družstvo od této chvíle tahalo za 
kratší konec. Nedařilo se vůbec 
nic, což tři minuty před koncem 
vyvrcholilo srovnáním stavu na 
5:5. Šlo se do prodloužení. I v této 
pasáži hry byl náš soupeř lepším 
týmem a jen díky výkonu borce s 
lapačkou se nám podařilo udržet 
nerozhodný výsledek. Drama-
tické finále musely rozhodnout 
samostatné nájezdy. Každý tým 
měl k dispozici tři nájezdy, po 
kterých byl stav 1:1. Do druhého 
kola nájezdů, který již byl systé-
mem náhlá smrt, nastoupil první 
borec z týmu Trangsunds IF. Ten 
neproměnil a tak měl na hokejce 
rozhodnutí Jakub
Jíra, který skóroval již během 
první série nájezdů. Kuba ukázal 
v zakončení nejen svou brilantní 
techniku, ale také chladnou hla-
vu. Dračí radost mohla naplno 
propuknout.
Děkujeme našim hostitelům za 
skvělou organizaci turnaje. Věří-
me, že se naši Draci opět vypraví 
na dlouhou cestu přes severní 
moře, kde budou moci opět za-
žívat velmi nevšední, až rodinnou 
atmosféru tohoto turnaje a opět 
si zahrají skvělé zápasy za mo-
hutné podpory domácího pub-
lika.

František Weigl Jindřich Divíšek

Draci po pěti letech přivezli ze Švédska zlato

SPoRT
hc draci - mládež



Oddíl silového trojboje pod ve-
dením předsedy Františka Janá-
ka příkladně reprezentuje naše 
město Bílina a dokazuje že v Bí-
lině není jen fotbal, hokej nebo 
atletika. Rok 2022 byl velice 
úspěšný pro závodníky oddílu. 
Momentálně nejúspěšnější zá-
vodník, pořád ještě věkem junior, 
Václav Vlk se v září zúčastnil Mis-
trovství západních Čech mužů 
RAW trojboj v Karlových Varech 
a nejenže vyhrál svou kategorii, 
ale vyhrál i absolutní pořadí a při-
dal národní rekord v benchpres-
su výkonem 210 kg, v listopadu 
reprezentoval na MČR bench-
press junior v Rakovníku, kde 
vyhrál zcela jasně svou kategorii 
-120kg a v absolutním pořadí vy-
bojoval výborné druhé místo.
V roce 2022 závodil i Pavel Sy-
rový. Tento již zkušený závodník 
v dubnu obhajoval již potřetí ab-
solutní vítězství na MČR v ben-
chpressu v DRESU EQ v Jihlavě, 
po opravdu velkém boji obhájil 
titul v masters M1, získal titul i v 
mužích OPEN a nejvyšším vý-
konem závodu 330 kg nechal 
za zády i reprezentanty. V září 
se zúčastnil Mistrovství západ-
ních Čech mužů RAW trojboj 
v Karlových Varech, kde získal 
2. místo v kategorii mužů +120 
kg, 6. místo v absolutním pořadí 
všech a jako třešnička na dortu 
Pavel překonal národní rekord 
v Benchpressu RAW a po pěti 
letech ho přepsal na hodnotu 
233,5 kg. Zisk mistrovské třídy v 

Sportovní střelecký klub Bílina 
pořádal na střelnici v Nemocnič-
ní ulici tradiční novoroční střílení 
o tituly Král střelců a Mistr stře-
lec. Letos se v soutěži Král střel-
ců střílelo z revolveru 38sp a o 
titul Mistr ostrostřelec se střílelo 
z malorážní pistole. Střílelo se na 

malované retro terče, vždy na 
každou soutěž jednu ránu bez 
přípravy.
Titul Krále střelců si vystřelil Vác-
lav Šimek, titul Mistra ostrostřel-
ce si vystřelil Vlastimil Koula.

Petr Maurer

V lednu na závodech v Lounech 
vybojovala svou první medaili  
v životě osmiletá Rozárka Adam-
cová, když po bezchybné jízdě 
obsadila krásné druhé místo  
a do Bíliny přivezla stříbrnou me-
daili a svůj první pohár. Ale ani 
další děvčata nezklamala. Mezi 
začátečníky obsadila v příprav-
ce III nečekané krásné 4. místo 
Agátka Kalabzová, v Z1 Štěpánka 
Burdychová 7. místo a mezi žač-
kami nejmladšími Adélka Kuklí-
ková rovněž 7. místo, které je rov-
něž milým překvapením. Adélka 
začala s krasobruslením pozdě  
a stále dohání děvčata, která tré-
nují o několik let déle. Proto její  
7. místo mezi 24 děvčaty z ce-
lých Čech je velkým úspěchem.  
Na tomto příkladu vidíte, že nikdy 
není pozdě začít. Uvítáme mezi 
námi děvčata i chlapce ve věku 
od 4 do 8 let. 

M. Koberová

trojboji raw bylo jen už podtrže-
ním úspěšných závodu. Posled-
ním závodem v roce 2022 byla 
pro Pavla další obhajoba titulu 
v Benchpressu RAW v kategorii 
+120 kg, výkonem 220 kg získal 
další titul na MČR Masters v ben-
chpressu pořádaném v Rakovní-
ku.  Třetím místem v absolutním 
pořadí šampionátu potvrdil své 
místo mezi špičkou závodníku  
v benchpressu naší federace.
Jaroslav Myslíkovjan je novým 
členem stejně tak jako Markéta 
Thanh Tam Tranová. Jaroslav se 
zúčastnil čtyř závodů a zatím sbí-
rá zkušenosti. Je ale velkým pří-
slibem stejně jako Markéta, oba 
jsou věkem junioři. Markéta se 
stala v Plzni loni v srpnu vicemis-
tryní ČR v mrtvém tahu v kate-
gorii juniorek do 57 kg výkonem 
125 kg .
František Janák a Miluše Lifko-
vá tento rok závodně vynechali,  
ale připravují se na nadcházející 
sezonu.
V roce 2023 oddíl posílí o jednu 
členku, která se bude připravo-
vat mimo jiné i na prestižní závo-
dy v silovém trojboji určené pro 
studenty vysokých škol .
Závěrem patří poděkování Fran-
tiškovi Janákovi a Milušce Lifko-
vé za založení našeho nového 
oddílu, městu Bílina za podporu 
současnou i do dalších let.

Pavel Syrový

Střelci znají letošního 
krále a ostrostřelce

Siloví trojbojaři závodí pod 
novým názvem oddílu

Krasobruslařky zahájily
rok 2023 úspěšně
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kulturní servis

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

čtvrtek 9. a 23. února, 16 hodin
LATINO FIT PRO ŽENY S PETREM
kurz vede Petr Vengrynský

čtvrtek 9. a 23. února, 18 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY  
S NIKOL
kurz vede Nikol Holzknecht Du-
fková

sobota 11. února, 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
pořadatelem je Český rybářský 
svaz, MO Bílina

neděle 26. února, 15 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Kulturní centrum Bílina si pro 
vaše děti připravilo odpoled-
ne plné tance, zábavy a soutěží 
nejen o nejkrásnější masku se 
sladkou odměnou.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

úterý 21. února, 10 hodin
MASOPUST
Průvod městem v maskách, po-
hádky a soutěže pro děti, hudeb-
ní vystoupení, zabijačkové hody, 
občerstvení, šikovné ruce.

DIGITÁLNÍ KINO

čtvrtek 9. února, 18 hodin
sobota 11. února, 17 hodin
pátek 17. února, 20 hodin
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
Magic Mike Lane se po delší 

pauze opět míří na scénu poté, 
co zkrachoval jeho podnikatel-
ský záměr, kvůli němuž přišel na 
mizinu a začal vystupovat jako 
barman na Floridě. 

pátek 10. února, 17 hodin
MUŽ JMÉNEM OTTO
Příběh mrzutého vdovce, které-
mu ztráta práce a příchod no-
vých sousedů obrátí život naru-
by.

pátek 10. února, 20 hodin
OSTROV
Jiří Langmajer, Jana Plodková a 
opuštěný ostrůvek v tropickém 
ráji. To jsou aktéři dobrodružné 
romantické komedie.

sobota 11. února, 20 hodin
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Byli byste ochotni učinit neusku-
tečnitelné, kdyby to byl jediný 
způsob jak zachránit svět? 

neděle 12. února, 15 hodin
MUMIE
Příběh o putování tří mumií do 
současného Londýna, kde musí 
nechtění snoubenci Nefer a Thut 
nalézt ukradený snubní prsten a 
také vzájemnou lásku.

čtvrtek 16. února, 18 hodin
sobota 18. února, 17 hodin
pátek 24. února, 20 hodin
ANT-MAN A WASP: QUATUMANIA
Scott Lang a Hope Van Dyne 
spolu s Hankem Pymem a Janet 
Van Dyne prozkoumávají Quan-

tum Realm, kde interagují s po-
divnými tvory.

pátek 17. února, 17 hodin
JULIE, CO BY BYLO KDYBY
V Paříži se píše rok 2052 a Julie 
má dnes 80. narozeniny. Je spo-
kojená a šťastná, jak krásný život 
zatím prožila a trochu si zavzpo-
míná. 

sobota 18. února, 20 hodin
TITANIC: 25. VÝROČÍ
V rámci 25. výročí od své pre-
miéry bude do kin uvedena re-
masterovaná verze oscarového 
filmu Jamese Camerona Titanic.

neděle 19. února, 15 hodin
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 př. n. l. Proradný 
princ Deng Tsin Ruin právě ne-
chal uvěznit čínskou císařovnu. 
Jeho jedinou touhou je ovládnutí 
říše.

čtvrtek 23. února, 18 hodin
sobota 25. února, 17 hodin
DĚTI NAGANA
Rodinný film inspirovaný památ-
ným vítězstvím českých hokejis-
tů na olympiádě v Naganu. 

pátek 24. února, 17 hodin
LÁSKA PODLE PLÁNU
Lily James, Emma Thompson a 
domluvená svatba Láska jako 
romantický výbuch citů nebo 
pragmatická otázka rozumu?

sobota 25. února, 20 hodin
NEZVĚSTNÁ
Matka mladé June zmizí na do-
volené v Kolumbii se svým no-
vým přítelem. 

GALERIE POD VĚŽÍ

únor
TAHY ŠTĚTCEM
výstava Evy Vágnerové

březen
METAMORFÓZY PAPÍRU
výstava Ireny Štyrandové

ŽENY NEJEN V SEDU

sobota 25. února, 9 hodin
ŠIJEME MÓDU
kurz ručního šití peněženky
tvořírna Čapkova 859

sobota 4. března, 9 hodin
PLETENÍ Z PEDIGU
kurz pletení košíčku
tvořírna Čapkova 859

sobota 11. března, 9 hodin
ŠIJEME S RADOSTÍ
kurz šití polštářku na lenošení
tvořírna Čapkova 859


