
Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  13.  p rosinc e

11  /  XXIX /  15.  l is t op adu 2019 MĚSÍČNÍK BÍLINSK A

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

�Město�rozšířilo�
bezdoplatkovou�zónu� 
i�do�dalších�obytných�částí

Informace�
k�participativnímu�
rozpočtu�Tvoříme�Bílinu

ČESKÁ VESELICE 
PŘIPOMNĚLA TRADICE 
A ZVYKY

str. 3 str. 12 - 13



Maxipig

Maxík je mladý, krásný psí kluk, kříženec či-
vavy, který je k lidem velmi kontaktní, vel-
mi dobře vychází s většími dětmi, které ví, 
jak se k pejskovi správně chovat. Maxík na 
vodítku chodí dobře, na povely nereaguje. 
K ostatním psům je přátelský, sdílí kotec s 
jiným psem.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604451258
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Město�rozšířilo�bezdoplatkovou�
zónu�i�do�dalších�obytných�částí
Město Bílina se rozhodlo přitvrdit 
v boji proti obchodu s chudobou. 
Rozšířilo takřka po celém svém 
území bezdoplatkovou zónu

Restaurace�i�prodejny�mají�
povinnost�umožnit�vstup�
handicapovaného�s�asistenčním�
psem
Do restaurací, prodejen potravin, 
lékáren a mnoha dalších 
provozoven mohou vstupovat 
nejen vodící, ale i asistenční psi se 
svými majiteli.

Nezapomeňte�na�poplatek�
za�komunální�odpad
Termín splatnosti poplatku za 
komunální odpad za II. pololetí 
2019 je 30. 11. 2019.

Inovační�centrum�Ústeckého�
kraje�přináší�do�regionu�nové�
příležitosti
Řešíte ve firmě, jak inovovat, kde 
vzít na vývoj nových produktů 
finance, máte podnikatelský nápad 
nebo už začínající či zavedenou 
firmu, kterou chcete pořádně 
nastartovat?

Z�aut�zmizelo�pracovní�nářadí�
i�elektrokola
Zloději se v uplynulých týdnech 
zaměřili hlavně na auta. V jejich 
hledáčku nebyla však pouze 
osobní auta, ale i kamion.

Umělecká�škola�v�Bílině�slaví�90�
let�od�založení
Základní škola Gustava Waltera 
v Bílině letos slaví devadesátileté 
výročí svého založení, v roce 
1929 začala fungovat jako česká 
hudební škola. 

Knihovnice�z�Měrunic�je�třetí�
nejlepší�v�kraji
Třetí nejlepší knihovnicí v 
Ústeckém kraji je Alena Veselá z 
Měrunic.

Psi�musejí�povinně�mít�od�příštího�
roku�mikročip
Od 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost 
povinnost označovat psy na území 
České republiky mikročipem 
na základě novely veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb.

Nezanedbávejte�kontrolu�komínů,�
radí�hasiči
Za minulou zimu vyjely jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje k několika 
desítkám požárů komínových 
těles.

Karatisté�postoupili�na�
mistrovství�ČR�a�bodovali�na�
mistrovství�světa
Na Mistrovství světa WSKA v 
Portugalsku byl nominován za 
klub Shotokan karate do Masopust 
Bílina David Smolák.

Bílinští�atleti�muži�a�ženy�ve�II.�lize�
družstev
Bílinští atleti ukončili druholigové 
soutěže družstev na půdě AC 
Turnov pro rok 2019.

Česká�veselice�připomněla�
tradice�a�zvyky

Krampus�čerti�na�náměstí�
rozpoutali�peklo

Tvoříme�Bílinu:�veřejnost�
rozhodne�o�milionu�z�rozpočtu�
města
Město Bílina vyčlení jeden milion 
korun včetně DPH z rozpočtu na 
příští rok na realizaci investičních 
akcí navržených veřejností.

Škola�umožňuje�žákům�používat�
software�ve�svých�zařízeních
Žáci druhého stupně Základní 
školy Aléská mají k dispozici licenci 
Office 365 Education.

ZŠ�Lidická�získala�ocenění�Férová�
škola
Základní škola Lidická se zapojila 
do projektu Pedagogické fakulty 
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem s 
názvem Škola pro všechny.

Lenka�Acs�Holakovská:�drogově�
závislí�nesmí�ohrožovat�ostatní,�
proto�je�naše�práce�potřebná
Dva terénní sociální pracovníci 
několikrát v týdnu vyrážejí do ulic 
města, aby pracovali s drogově 
závislými lidmi a monitorovali stav 
drogové scény.
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Vážení čtenáři,

právě jste otevřeli 
listopadové vydá-
ní Bílinského zpra-
vodaje, které jsme 
oblékli do nového 
kabátu. Cílem nové 
grafiky je moderní 
vzhled a přehled-
nější řazení článků. 
O zavedené rubriky 
nebo pravidelné se-
riály ale nepřijdete. 

Listopadové vydání přináší aktuální informa-
ce z dění ve městě. Rozhodně nepřehlédně-
te stranu 12 a 13, kde se dozvíte, že se mů-
žete aktivně zapojit do plánování rozpočtu 
města v rámci participativního rozpočtu 
Tvoříme Bílinu. K tomuto tématu uspořádá 
vedení města i setkání s veřejností. To se 
bude konat 2. prosince od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti městského úřadu. Kromě 
participativního rozpočtu se bude debata 
týkat i plánovaného průtahu městem. 
Budeme rádi, když se do přípravy Bílinského 
zpravodaje zapojíte i vy. Uvítáme například 
tipy na zajímavé osobnosti. Možná máte v 
okolí osobu, která má zajímavého koníčka, 
životní příběh nebo slaví nějaký úspěch. 
Možná jste touto osobou právě vy. Ozvěte 
se nám. Samozřejmě můžete zasílat i své 
postřehy k dění ve městě nebo své názory. 
Děkujeme.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

CHCETE MĚ?

Bílinský�zpravodaj�je�zdarma�a�
najdete�ho�ve�svých�schránkách�
nebo�v�infocentru.
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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KRÁTCE

ZPRAVODAJSTVÍ

Město rozšířilo bezdoplatkovou
zónu i do dalších obytných částí 
Město Bílina se rozhodlo přitvrdit v boji proti  
obchodu s chudobou. Rozšířilo takřka po celém svém 
území bezdoplatkovou zónu.

V pátek 4. října 2019 začalo v Bíli-
ně platit opatření obecné povahy, 
kterým byly vyhlášeny další části 
města za oblast se zvýšeným vý-
skytem sociálně nežádoucích jevů, 
tedy takzvanou bezdoplatkovou 
zónu. „Je to jediný nástroj, vyjma 
realizovaných preventivních pro-
gramů, který má město k dispozici 
k řešení problematiky a s ní souvi-
sejícím vysokým počtem přestup-
ků a spáchaných trestných činů 
ve městě. Opatření obecné povahy 
bylo v minulosti vyhlášeno již na 
celou oblast Teplického Předměstí, 
nyní vedení města přistoupilo k 
rozšíření zóny na takřka celou ob-
last města,” uvedla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. V 
praxi to znamená, že noví žadatelé 
nedostanou od Úřadu práce ČR so-

Poraďte�se�
s�advokátem
V listopadu budou lidé moci 
využít služeb bezplatné právní 
poradny 27. 11. od 15 do 16 hodin  
v budově městského úřadu v Sei-
fertově ulici. Jedná se o krátké in-
formativní porady v délce zhruba 
patnácti minut, jejichž účelem je 
poskytnutí základních informací 
ohledně jednotlivých případů tak, 
aby daná osoba získala přehled  
o svých právech, povinnostech  
a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny ne-
mohou v žádném případě na-
hradit poskytnutí právních služeb  
jednotlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřeše-
ní konkrétního právního případu, 
ale seznámení žadatele s jeho  
situací a případnými možnostmi, 
které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení. Bezplatné právní 
porady tedy nemohou zahrno-
vat podrobné studování spisů,  
zpracování podrobných právních 
rozborů nebo sepisování listin, 
například žalob, smluv a podob-
ně.                                                  (red)

Provoz�úřadu�
o�vánočních�svátcích
Provoz Městského úřadu v Bí-
lině bude omezen v pondělí  
23. prosince, v pátek 27. prosince 
a v pondělí 30. prosince. V úterý 
31. prosince bude celý úřad uza-
vřen.                                              (red)

Tvořte�s�námi�zpravodaj
V redakci Bílinského zpravodaje 
uvítáme názory obyvatel Bíliny k 
aktuálnímu dění ve městě. Vaše 
příspěvky můžete zasílat na ad-
resu bilinsky-zpravodaj@seznam.
cz nebo v tištěné čitelné podobě 
odevzdat v informačním centru 
pod radnicí. Redakce Bílinského 
zpravodaje sídlí v přízemí bu-
dovy Kulturního centra Bílina, v 
ulici Želivského číslo 54/7. K dis-
pozici jsme každé pondělí od 9 
do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894
.                                                        (red)

Zasedání�
zastupitelstva
V prosinci se zastupitelé města  
sejdou 11. 12. od 16 hodin v za-
sedací místnosti na radnici. Toto 
jednání bude v letošním roce 
poslední. On-line přenos ze zase-
dání může veřejnost sledovat na 
odkazu live.publicstream.cz/bi-
lina, kde je možné zpětně zhléd-
nout i záznamy z minulých jedná-
ní.                                                    (red)

ciální dávku doplatek na bydlení. 
Podobný postup se šíří po celých se-
verních Čechách, kromě Bíliny už 
bezdoplatková zóna platí například 
v Ústí nad Labem, Mostě či Děčíně. 

„Opatření obecné povahy je vydáno 
na veškerou sídlištní zástavbu ve 
městě a bytové a rodinné domy v 
místech jako je Újezdské Předměstí 
nebo Mostecké Předměstí, kde jsou 
v dnešní době zvýšeny sociálně 
negativní jevy nebo se město jejich 
zvýšení obává. Jedná se například i 
o objekt bývalé restaurace Koruna 
nebo nově zkolaudovaného Penzi-
onu Za Bělou,“ podrobněji vysvět-
lila místostarostka města Marcela 
Dvořáková.
Ve vybraných lokalitách probíha-
la šetření od 1. ledna 2017 do 28. 
února 2019. Ve sledovaném období 

bylo řešeno 3108 přestupků. „Z šet-
ření je zřejmé, že nejčastěji policisté, 
strážníci i jiné oprávněné orgány 
řešili distribuci návykových látek, 
šíření toxikomanie, poškozování 
cizího majetku, záškoláctví, fyzické 
a slovní napadání mezi obyvateli, 
vyhrožování v hernách, restaura-
cích či na ulicích nebo rušení noč-
ního klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, 
vedoucí odboru dopravy, který 
opatření obecné povahy vydal.
O doplatek na bydlení nepřijdou 
občané, kteří ho již pobírají. To pla-
tí i v situaci, kdy mají nájemníci 
smlouvu na dobu určitou, která se 
pravidelně obnovuje. Bezdoplatko-
vá zóna se vztahuje pouze na objek-
ty k bydlení, výjimku tvoří neby-
tové prostory a objekty občanské 
vybavenosti jako např. obchody, 
pošty, úřady či základní školy.
Úplné znění vyhlášky je k dispozici 
na webových stránkách města či 
na městském úřadu. 

(red)
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KRIMI

SVODKY POLICIE ČR

OD HASIČŮ

KRÁDEŽE

RYCHLÁ POMOC

V plavecké hale unikal 
čpavek, šlo jen o cvičení

Strážníci zachránili život 
muži po srdečním kolapsu

Z aut zmizelo pracovní
nářadí i elektrokola

Hlídka MP Bílina byla vyslána do prostoru sídliště 
Za Chlumem, kde před ordinací praktického lékaře 
zkolaboval muž.

Zloději se v uplynulých týdnech zaměřili hlavně na 
vozy. V jejich hledáčku nebyla však pouze osobní auta, 
ale i kamion. 

V areálu plavecké haly v Bílině se 
konalo cvičení hasičů při kterém 
unikal čpavek do ovzduší. Na mís-
to se tak sjely profesionální i dob-
rovolné jednotky hasičů z okolí. 
Šlo jen o taktické cvičení jednotek Strážníci, kteří byli na místě do tří 

minut od nahlášení případu, zjistili, 
že muži již poskytoval první pomoc 
lékař s asistentkou, kterým ochot-
ně pomáhalo několik pacientů z 
jejich ordinace. 
Strážníci od přítomných převzali 
pacienta a dále prováděli až do pří-
jezdu záchranné služby nepřímou 
srdeční masáž. V průběhu resus-
citace strážníci úspěšně použili de-
fibrilátor. Výboj přístroje aktivoval 
srdeční činnost pacienta. Muž byl 
zdravotníky ZZS dále stabilizován 
a převezen do nemocnice. Bylo mi-

Kdosi se vloupal do zaparkované 
dodávky, ze které si odnesl elektric-
ké ruční nářadí za přibližně dva-
náct tisíc korun. Dalších deset tisíc 
bude stát oprava poškozeného auta. 
Ve věci byly zahájeny úkony trest-
ního řízení pro přečiny krádeže a 
poškození cizí věci, pachateli hro-
zí v případě dopadení až dvouletý 
trest odnětí svobody.
Policisté také pátrají po neznámém 
pachateli, který se v noci vloupal v 
Bílině do zaparkovaného osobního 
auta. Ze zavazadlového prostoru 
ukradl úhlové brusky a různé 
ruční nářadí, celkovou škodu ozna-
movatel vyčíslil na více než osm 
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Pozor na své věci
Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který v bílinské restau-
raci odcizil věci jednomu z hostů. Z tašky pověšené na židli odcizil mobil-
ní telefon a peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí. Celková 
škoda byla vyčíslena na více než 16 tisíc korun, případ prošetřují bílinští 
policisté.

Odcizený mobil
Z přestupku proti majetku je podezřelý neznámý pachatel, který v Bílině 
odcizil mobilní telefon. Odložený mobil vzal v nestřeženém okamžiku z 
dětského kočárku, majiteli způsobil škodu ve výši tři tisíce korun.

Ukradl kalhoty a boty
Z přečinu krádeže je podezřelý 43letý muž, který vnikl do areálu firmy v 
katastru Bíliny, kde v prostorách šaten ohnul plechová dvířka jedné skříň-
ky a odcizil z ní pánské rifle a sportovní boty. Policisté z obvodního oddě-
lení v průběhu vyšetřování zjistili totožnost podezřelého muže a sdělili mu 
podezření z přečinu, za který by mohl jít v případě uznání viny až na dva 
roky do vězení.

Ukradené značky
Policisté z Bíliny pátrají po neznámém pachateli, který odcizil registrační 
značky z nabouraného nepojízdného auta. Z vozidla zmizela přední i zad-
ní značka, k činu došlo někdy od začátku září do poloviny října. Případ je 
prošetřován jako přestupek proti majetku, po značkách bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání.

Ujel bez zaplacení
Z přestupku proti majetku je podezřelý neznámý pachatel, který přijel 
osobním vozidlem na benzínovou čerpací stanici v Bílině. U stojanu natan-
koval pohonné hmoty za téměř šest set korun a odjel bez zaplacení. Pokud 
bude zjištěna jeho totožnost, hrozí mu ve správním řízení až padesátitisíco-
vá pokuta.

Vloupání do bytu
Z přečinů krádeže a porušování domovní svobody je podezřelý neznámý 
lapka, který se v Bílině vloupal do bytu. Využil pootevřeného okna, vnikl 
dovnitř a majitele připravil o šperky, mobilní telefon, tablet a další věci za 
více než 40 tisíc korun. Po odcizených věcech i neznámém zloději, kterému 
hrozí až tříleté vězení, nyní pátrají policisté.                                                    (pčr)

Požární ochrany okresu. Na místě 
cvičení zasahovali profesionální 
hasiči  z HZS Bílina a dobrovolní 
hasiči z JSDH Hostomice a JSDH 
Zabrušany.

agentura JV Presslým překvapením, když následně 
bylo ze strany vedoucího lékaře 
ZZS Teplice strážníkům vyjádřeno 
poděkování za zásah, díky němuž 
pacient srdeční příhodu přežil. Mo-
mentálně se zachráněnému muži 
již daří lépe a mohl proto být pře-
vezen na běžné interní oddělení. 
Vedení Městské policie Bílina vy-
jádřilo kolegům Tomáši Dvořáko-
vi a Michalu Beránkovi za rychlý 
zásah a významné přispění při zá-
chraně lidského života poděkování.

 (mp)

Až pětileté vězení hrozí neznámé-
mu pachateli, který na Bílinsku 
ukradl součástky ze zaparkované-
ho kamionu. Vnikl do areálu, kde 
bylo vozidlo zaparkované, a de-
montoval z něj mezinápravové spo-
ilery s pozičním bočním osvětle-
ním. Celková škoda byla vyčíslena 
na sto tisíc korun, policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže.
Z přečinů krádeže a porušování do-
movní svobody je podezřelý nezná-
mý pachatel, který v Bílině odcizil 
dvě elektrokola. Podle trestního 
oznámení, podaného poškozeným, 
ukradl z auta zaparkovaného na 
zahradě rodinného domu dvě kola, 
jejichž hodnota byla vyčíslena na 
65 tisíc korun. Pokud se podaří zlo-
děje dopadnout, hrozí mu až pětile-
tý trest odnětí svobody.

(red)

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
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UPOZORNĚNÍ

POVINNOST MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ

Restaurace i prodejny mají povinnost umožnit 
vstup handicapovaného s asistenčním psem

Lidé musejí odstranit porosty u elektrického vedení

Do restaurací, prodejen potravin, lékáren a mnoha 
dalších provozoven mohou vstupovat nejen vodící, 
ale i asistenční psi se svými majiteli.

Společnost ČEZ Distribuce vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes které 
vede nadzemní elektrické vedení nebo na které zasahuje ochranné pásmo, k pra-
videlnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bez-
pečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. 

Pavlína Nevrlá

Někteří majitelé či zaměstnanci 
provozoven v Bílině porušují zá-
konnou povinnost tím, že vstup li-
dem s průkazem TP, ZPT či ZTP/P s 
vodícím psem zakazují. 
Asistenční pes je považován za 
kompenzační pomůcku a nelze při 
zákazu argumentovat například 
hygienickými předpisy. Podle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví 
je provozovatel potravinářského 
podniku provozující stravovací 
službu povinen zajistit, aby fyzické 
osobě se zdravotním postižením 
byl umožněn vstup do stravova-
cí části provozovny v doprovodu 
vodícího nebo asistenčního psa. 

“Právě z tohoto důvodu nás však 
některé provozovny nechtějí pustit 
dovnitř. Jako maminka dcery s au-
tismem, která má asistenčního psa, 
dobře znám svá práva i povinnosti. 
Je však velmi těžké se s některými 
majiteli nebo zaměstnanci dohado-
vat. Přiznám se, že to často vzdám 
a do provozovny už nejdu. Trpí tím 
ale hlavně dcera, která důvody zce
la nechápe a nemůže si jít se svým 
psem koupit ani zmrzlinu,” upozor-
nila maminka handicapované 

Zásah by lidé měli provádět v ob-
dobí vegetačního klidu, tedy od lis-
topadu do konce března. V ochran-
ném pásmu nadzemního vedení 
je zakázáno nechávat růst porosty 
nad výšku tří metrů. Pokud vlast-
ník či uživatel pozemku neodstraní 
stromoví a jiné porosty ani po před-
chozím upozornění, má právo tuto 
činnost provést provozovatel distri-
buční soustavy. 
K vodičům se nesmí přiblížit pod 
bezpečnou vzdálenost ani nástroje, 
ani větve dřevin při ořezu. Zásah 
nesmí lidé provádět v případě, že se 

dívky, která si nepřála být jmeno-
vána. V Bílině žije se svou dcerou 
přes deset let a zhruba osm let dív-
ce pomáhá asistenční pes. Některé 
provozovny hlavně v centru města 
jim vstup stále nepovolují. Výjimku 
z hygienických předpisů mají také 
provozovny péče o tělo, zdravotnic-
ká zařízení a další. Pokud prodejna 
obecně zamezí vstup speciálně vy-
cvičeným psům, může se dopouštět 
nepřípustné nepřímé diskriminace 
v přístupu ke službám. 
Povinnostmi majitelů provozoven 
a práv majitelů asistenčních psů se 
zabývá například ombudsmanka 
Anna Šabatová na internetových 
stránkách www.ochrance.cz, kde 
jsou k dispozici podrobné informa-
ce i odkazy na příslušné zákony.
Speciálně vycvičený pes nahrazu-
je pomoc druhých osob a musí být 

větve před zásahem dotýkají vede-
ní nebo hrozí při pádu větve dotek 
s vedením. V případě, že zásahem 
může být ohrožena bezpečnost 
osob nebo zařízení distribuční sou-
stavy, kontaktujte linku 800 850 
860.
Zásahy by měly být provedené 
tak, aby byla zachována nejmenší 
vzdálenost větví uváděná v tomto 
přehledu: 

U vedení nízkého napětí do 1kV 
(400/230 V)

• 2 metry od holých vodičů  

chápán jako nepostradatelná sou-
část postiženého. Fakticky je kom-
penzační pomůckou, stejně jako 
například invalidní vozík nebo 
protéza, protože postiženým umož-
ňuje volný pohyb, samostatnost a 
mobilitu. Jestliže není z obecného 
zákazu vstupu zvířat do veřejných 
prostor připuštěna výjimka pro 
asistenční a vodící psy, může jít o 
nepřímou diskriminaci z důvodu 
zdravotního postižení, která je v 
rozporu jak s antidiskriminačním 
zákonem, tak i dalšími předpisy, 
Listinou základních práv a svobod, 
evropským právem a mezinárod-
ními úmluvami. 

Kam�vás�musí�pustit
s�asistenčním�psem?

• Zařízení stravovacích služeb - 
restaurace, jídelny, kavárny, ob-
čerstvení, školní jídelny, menzy 
a závodní jídelny

• Dopravní prostředky - autobus, 
trolejbus, tramvaj, vlak a letadlo 
(dopravci často požadují, aby pes 
byl opatřen náhubkem. Minister-
stvo dopravy tento postup schva-
luje v případě asistenčních psů,  
z důvodu bezpečnosti ostatních 
cestujících)

• Zdravotnická zařízení - nemocni-
ce, porodnice, polikliniky a lékař-

a 1,5 metru od izolovaného nebo 
kabelového vedení u stromů a 
porostů, u který se předpokládá 
výstup osob

• 1,5 metru od holých vodičů a 
od izolovaného nebo kabelové-
ho vedení u stromů a porostů, u 
kterých se nepředpokládá vý-
stup osob
Doporučená bezpečná vzdále-
nost pro přiblížení se k vodičům 
nízkého napětí při provádění zá-
sahu je minimálně 0,3 metru.

ské domy (jsou stanoveny výjimky, 
např. jednotka intenzivní péče)

• Provozovny péče o tělo - holič-
ství, kadeřnictví, pedikúra, mani-
kúra, kosmetické služby, masér-
ské služby a solária

• Prodejny 
• Budovy správních úřadů a sou-
dů (pes nesmí narušovat průběh 
soudního řízení)

• Školy (je také nutné předejít 
kontaktu psa s dětmi s některý-
mi alergiemi)

• Ubytování, kultura a zábava - 
hotely, ubytovny, kina, divadla, 
muzea, galerie, zábavní parky, 
zoologické zahrady 

Povinnosti�majitele�
asistenčního�psa

• Na vyžádání předložit průkaz 
TP, ZTP či ZTP/P a průkaz asis-
tenčního psa

• Předcházet vzniku škod na ma-
jetku

• V prodejně potravin dbát na to, 
aby pes nepřišel do styku s ne-
balenými potravinami

• Vstupovat do provozoven  
s čistým psem označeným jako 
asistenční  

U vedení vysokého napětí nad 
1kV do 35kV v rozsahu ochran-
ného pásma

• vedení bez izolace 7 metrů
• izolované vedení 2 metry
Doporučená bezpečná vzdále-
nost pro přiblížení se k vodičům 
vysokého napětí při provádění 
zásahu je minimálně 1,5 metru. 

U vedení velmi vysokého napětí 
nad 35 kV do 110 kV v rozsahu 
ochranného pásma

• vedení bez izolace 12 metrů
Doporučená bezpečná vzdále-
nost pro přiblížení se k vodičům 
velmi vysokého napětí při pro-
vádění zásahu je minimálně 2 
metry.

(zdroj: ČEZ Distribuce) 
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KRÁTCE

Nezapomeňte na poplatek 
za komunální odpad

Poplatek�můžete�uhradit�hotově�v�pokladně�Městského�úřadu�v�Bíli-
ně�v�těchto�hodinách:�

pondělí  7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
úterý  7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin
středa  7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hodin
čtvrtek  7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hodin

Poplatek na rok 2019 je stanoven ve výši 500 korun na osobu a rok (t.j. 
250 Kč/osoba/pololetí) Od poplatku na rok 2019 jsou osvobozené děti 
narozené v roce 2019.
Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.

Uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu je dobrovolné, případ-
ně lze uvést z rodného čísla pouze číslice před lomítkem. Pokud rodné 
číslo neuvedete, postupujte dle pokynů níže uvedených.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplat-
níků (případně bez uvedení rodného čísla ve specifickém symbolu za 
1 poplatníka), je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v 
Bílině jména osob (osoby), za které je poplatek odváděn a dále číslo 
bankovního účtu, ze kterého je poplatek hrazen, a to buď telefonicky na 
čísle: 417 810 957, 417 810 825 nebo e-mailem na adresu: 
financni@bilina.cz.

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 
za II. pololetí 2019 je 30. 11. 2019.

Stromy�ohrožující�bezpečnost�budou�pokácené

Na podzim letošního roku plánuje město kácení několika kusů dře-
vin. Důvodem je hlavně bezpečnost. V zahradě Základní školy Aléská 
bude pokáceno osm stromů. “Povolení k pokácení stromů je pod-
loženo statickým posudkem, ze kterého vyplývá, že dřeviny svými 
kořeny narušují statiku budovy školy. Jedná se převážně o zerav zá-
padní a jeřáb obecný,” uvedla vedoucí oddělení životního prostředí.
Dále budou odstraněny dřeviny u silnice 1/13, které jsou napadené 
dřevokaznými houbami. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu sta-
vu dřevin může dojít k bezprostřednímu statickému selhání s mož-
nými fatálními důsledky.                                                                        (red)

Senioři�si�zajeli�za�zábavou�

Senioři z Klubu důchodců I. se v říjnu pobavili na taneční zábavě, 
na kterou byli pozváni od seniorů z Louky u Litvínova. Přijeli také 
senioři z klubů z Meziboří a Jiřetína. Všichni si společně zatančili  
a zazpívali. K dobré náladě a veselí přispěla i možnost účasti v kar-
nevalových kostýmech.
Všichni se těší na další setkání.

Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina
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PODPORA PODNIKATELŮ ODPADY

Inovační centrum Ústeckého kraje 
přináší do regionu nové příležitosti
Řešíte ve firmě, jak inovovat, kde vzít na vývoj nových 
produktů finance, máte podnikatelský nápad nebo už 
začínající či zavedenou firmu, kterou chcete pořádně 
nastartovat? 

S tím vším pomůže Inovační cent-
rum Ústeckého kraje (ICUK), které 
před čtyřmi lety založily společ-
ně Ústecký kraj, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně a Krajská 
hospodářská komora Ústeckého 
kraje.

Chytrá�mobilita,�
chytrá�města�

Centrum nepomáhá jen podni-
katelům, snaží se o rozvoj a vy-
tváření nových příležitostí pro 
region. Například možné testo-
vání autonomních aut v Ústí nad 
Labem nebo projekt otevřených 
dat či projekt Smart City. To jsou 
všechno rozvojové projekty, na 
kterých se inovační centrum  
v regionu nějak podílí ve spolupráci 
s  dalšími institucemi.

Více než 120 pracovních míst 
vzniklo například v roce 2018 díky 
projektu spolupráce mezi Univer-
zitou Jana Evangelisty Purkyně a 
společností Valeo, který o rok dříve 
pomohl dohodnout a rozběhnout 
právě ICUK. V projektu se na uni-
verzitní půdě vyhodnocují videa z 
jízd autonomních aut, což pomáhá 
při jejich dalším vývoji. Spolupráce, 
která nadále pokračuje, pomohla 
otevřít dveře pro další projekt, u je-
hož počátku stál ICUK – a sice studii 
proveditelnosti pro první testování 
aut bez řidiče v reálném provozu v 
Ústí nad Labem. Aktuálně má dota-
žení a realizaci projektu na starost 
také Inovační centrum Ústeckého 
kraje.
Nejde přitom jen o autonomní auta. 

„Naší ambicí je pojmout chytrou 
mobilitu jako celek a situovat ji do 
regionu. Díky našim rozvinutým 

tradičním odvětvím a novým me-
zioborovým přesahům se tady ote-
vírá prostor pro alternativní paliva, 
jako je vodík, pro elektromobilitu 
i autonomní auta,“ uvedl ředitel 
Inovačního centra Ústeckého kraje 
Martin Mata. „Chytrá mobilita po-
třebuje 5G sítě a dobře pasuje k ote-
vřeným datům a konceptům Smart 
City. Na to všechno se nyní s ICUK 
zaměřujeme, a tam budou pro nás 
partnery jak firmy a výzkumné 
organizace, tak municipality,“ do-
plnil první náměstek hejtmana 
Martin Klika. Uvedené projekty a 
vize by se brzy měly zhmotnit pod 
zastřešující platformy Mobility In-
novation Hubu a Digital Innovati-
on Hubu. Pro vývojové projekty, 
ale i další aktivity v regionu ICUK 
ve spolupráci s krajem razí novou 
značku Ústecký kraj #Nový start.

Podaná�ruka�pro�
začínající�podnikatele

ICUK nemyslí jen na zavedené fir-
my, své služby nabízí i začínajícím 
podnikatelům a lidem, kteří mají 
jen nápad na podnikání. Pro ně již 
třetím rokem provozuje podnika-
telský inkubátor Startup Go. Jde 
o zhruba čtyřměsíční vzdělávací 
program, který nabídne dopraco-
vání a ověření byznys plánu, indi-
vidualizované služby specialistů, 
praktické workshopy i pomoc s 
dotací pro začínající podnikatele či 
příležitost oslovit investory.
Co vše Inovační centrum dělá a jak 
se s ním spojit, najdete na webové 
adrese www.icuk.cz

Ondřej Klein
Inovační centrum Ústeckého kraje

Fotografie z workshopu pro začínající podnikatele

Černých�skládek�
přibývá,� město� zvýší�
počet�kontrol

V posledních týdnech se město 
potýká s problémem takzva-
ných černých skládek. Bohužel 
ve většině případů jsou zakláda-
né občany města, kteří záměrně 
porušují pravidla pro odkládání 
odpadů a zbavují se svého od-
padu přímo u popelnic, kontej-
nerových stání a v tom nejhor-
ším případě v přírodě poblíž 
města Bíliny. Tímto jednáním 
může dojít k naplnění skutkové 
podstaty podle zákona o odpa-
dech podle § 69.
Za přestupek lze uložit pokutu 
do výše jednoho milionu korun.
Odbor stavebního úřadu a život-
ního prostředí MěÚ Bílina proto 
zvýší kontrolní činnost v soula-
du se zákonem o odpadech a 
obecně závaznou vyhláškou. 
Pokud se černá skládka obje-
ví na pozemku ve vlastnictví 
města Bílina, vždy se snažíme 
dohledat viníka. Bohužel ani se 
součinností s Městskou policií 
Bílina se vždy a vše nepodaří 
ohlídat. Majitele pozemků úklid 
takto znečištěných pozemků 
stojí nemalé peníze, které by se 
jistě daly využít efektivněji.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Zdroj: Pixabay
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CHODÍME KOLEM NICH...

V této ryze české škole probíhala výuka v 
obecné a měšťanské škole, dokonce se zde 
v roce 1937 otevřel první ročník učitelského 
ústavu.

Do sklonku 19. století nebyla v Bílině česká 
škola, a tak zemská školská rada v roce 1897 
nařídila zdejší školské radě zřídit veřejnou 
českou školu.
Pro splnění nařízení bylo nutné najít vhodný 
prostor, ale ten se nevyskytoval, takže se 
pro výuku v české škole našla jen stodola v 
Lidické ulici. Přes veškerá nařizování nebyla 
česká škola do konce svrchované habsbur-
ské vlády u nás ve městě zřízena. Možnost a 
vůle tuto školu zřídit se našly v roce 1922, kdy 
se na místě uvedené stodoly začala stavět 
škola, a ta pak byla v roce 1923 dokončena.
Stavba nese prvky neoklasicismu - trojúhel-
níkovitý štít nad vchodem, sloupy, pravidelná 
stavba a střídmá výzdoba.

Nastala pak postupná přeměna německy 
vedených škol na české, v tomto duchu vzni-
kaly i mateřské školy.

Mgr. Pavel Pátek

Lenka Acs Holakovská: drogově závislí nesmí
ohrožovat ostatní, proto je naše práce potřebná
Dva terénní sociální pracovníci několikrát v týdnu 
vyrážejí do ulic města, aby pracovali s drogově závis-
lými lidmi a monitorovali stav drogové scény. 
V Bílině pracují zhruba se sto třiceti drogově závislými osobami. Nabízí 
jim pomoc, vyměňují použité stříkačky za nové a mohou pomáhat či ra-
dit i rodinám závislých. Terénní protidrogový program funguje v Bílině 
od roku 2003, realizuje ho zapsaný spolek Most k naději. Jak důležitá je 
práce s drogově závislými pro ně samotné i pro společnost vysvětlila v 
rozhovoru Lenka Acs Holakovská, vedoucí Terénního protidrogového 
programu pro okres Most, Teplice a Louny.

Proč je tato služba na území města potřebná?

I přesto, že ve společnosti panuje jednotný negativní názor na osoby, kte-
ré drogy užívají, je třeba nějakým způsobem i tyto osoby vyhledávat a 
pomáhat jim řešit jejich často špatnou a složitou životní situaci. Ne každý 
začne užívat drogy jen tak z nudy. Mnohdy závislosti na drogách před-
chází špatné sociální zázemí, prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a žije, 
nefunkční rodina, prožitá rodinná tragédie a podobně.

Jaká je tedy náplň práce terénních pracovníků?

Terénní pracovníci se pohybují po celém území města a aktivně vyhle-
dávají osoby závislé na drogách. Poskytují jim takové služby, které vedou 
ke zmírnění sociálních a zdravotních důsledků spojených s užíváním 
drog. Mezi tyto služby patří například poskytování informací v oblasti 
braní drog a provozování sexu. Prevence slouží především k tomu, aby 
si člověk, který už drogy užívá, nepoškodil nenávratně své zdraví nebo 
svým rizikovým chováním neohrožoval další osoby. Mezi další poskyto-
vané služby patří například pomoc klientovi v případě, že se rozhodne se 
svou závislostí skončit nebo podpora a pomoc blízkým osobám uživatele 
drog.

Čím může uživatel drog ohrozit ostatní osoby?

Nebezpečí je především v tom, že se od něj může někdo nakazit infekč-
ním onemocněním, například žloutenkou typu C, HIV nebo syfilidou. Ať 
už při provozování sexu nebo kontaktem s použitou injekční stříkačkou. 
V oblasti sexu pracovníci poskytují drogově závislým co nejvíce infor-
mací. Co se týče injekčních stříkaček, funguje takzvaný výměnný pro-

gram. Jedná se o službu, kdy pracovník poskytne klientovi sterilní náči-
ní k aplikaci drogy. Pokud však klient neposkytne pracovníkovi použité 
náčiní, sterilní nedostane. Zamezuje se tak tomu, aby se uživatelé drog 
nevhodným způsobem zbavovali použitého náčiní, především jednorá-
zových stříkaček. Pokud je dají terénnímu pracovníkovi, je potom zajiš-
těna jejich bezpečná likvidace a nemohou tak ohrozit zdraví další osoby.

Pokud pracovníci vybírají od klientů použité stříkačky, jak je možné, že 
se v Bílině stále nachází?

Důvodem je především fakt, že si uživatel drog má možnost obstarat stří-
kačky i jiným způsobem, než od terénních pracovníků, třeba si je koupí v 
lékárně. V tom okamžiku terénní pracovníci nemohou zajistit ani ovliv-
nit to, jakým způsobem se uživatel drog použité stříkačky zbaví.

Víte o všech drogově závislých osobách na území města?

I přesto, že terénní pracovníci působí ve městě již více než deset let, je 
pravděpodobné, že nemají nakontaktované všechny uživatele drog vy-
skytující se na území města. Lidí, kteří začnou užívat drogy, je každým 
rokem několik. Uživatelé drog se vyznačují především nedůvěrou a uza-
vřenou komunitou.

Jak drogově závislí nabídku pomoci přijímají?

Je velmi těžké je vyhledat a vytvořit si u nich důvěru. To trvá dlouho a je 
třeba k tomu mít velké množství zkušeností a odborných znalostí. Pokud 
tedy člověk už drogy užívá a jejich užívání ho vede do složité a těžko řeši-
telné životní situace, kterou chce řešit, ale sám to nezvládne, pak by měl 
mít možnost obrátit se na někoho, kdo mu pomůže.

Varujete v rámci své práce před užíváním drog?

Ano, samozřejmě, poskytujeme osvětovou a preventivní činnost v oblas-
ti užívání drog a dalších souvisejících sociálně patologických jevů. Jedná 
se především o pořádání besed pro žáky a studenty, ale i pro širokou ve-
řejnost.

Pokud máte otázky týkající se výše popsané sociální služby, kontaktujte vedou-
cí služby Ing. Lenku Acs Holakovskou, DiS. na telefonním čísle 725 457 260, 
nebo navštivte internetovou stránku www.mostknadeji.eu.

(red)

Historie vzniku základní školy  
v Lidické ulici je dosti zajímavá. 
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Umělecká škola v Bílině slaví 90 let od založení

Během roku chystá hned několik slavnostních akcí. V říjnu pořádala spo-
lečný koncert hudebního a tanečního oboru uměleckých škol z Bíliny, Tep-
lic, Krupky, Dubí a Duchcova v městském divadle. 
V rámci oslav výročí se koná i společná výstava výtvarného oboru základ-
ních uměleckých škol z Bíliny, Teplic, Dubí a Duchcova. Obrazy mladých 
umělců si lidé mohli prohlédnout do 3. listopadu ve Výstavní síni U Kos-
tela. Další akce budou následovat letos i v příštím roce. “Vyvrcholením 
oslav bude jarní koncert, jehož podobu si zatím uchováváme jako tajemství. 
Na jaře budou také vydány publikace k 90. výročí hudební školy v Bílině,” 
uvedl ředitel ZUŠ Bílina Jiří Kopa.
Začátky fungování školy byly velmi skromné. Škola měla čtyři učitele hu-
debního oboru a v jejím čele se v poměrně rychlém sledu střídali ředitelé.  
V roce 1951 se novým ředitelem stal Josef Johánek, který v čele školy stál 
více tři desítky let. V současné době školu vede Jiří Kopa, který byl do funk-
ce jmenován 1. listopadu 1998. V loňském školním roce bylo v evidenci 212 
žáků, z toho dva dospělí.                                                                                                     (pn)

Základní škola Gustava Waltera v Bílině letos slaví de-
vadesátileté výročí svého založení, v roce 1929 začala 
fungovat jako česká hudební škola. Výročí škola osla-
ví se ZUŠkami z okolních měst. 

KULTURA

Foto: Pavel Hospodář

ZUŠ BÍLINA

Adéla�Suková�představuje�mladou�generaci�malířů
Dosáhla šestnácti let a v Gale-
rii Pod věží v Bílině představuje 
svou první samostatnou výstavu. 
Adéla Suková s malováním za-
čala ve dvanácti letech a bavilo ji 
natolik, že nastoupila do kurzů k 
bílinskému malíři Pavlu Antonínu 
Říhovi. Jeho poznatků a cenných 
rad využívá dodnes. „Adéla je na-
daná, svědčí o tom také ocenění 
v různých výtvarných soutěžích. 

Zaměřuje se na krajinomalbu s osobitým stylem,“ řekl o Adéle Suko-
vé Pavel Antonín Říha.
V současné době studuje Střední školu diplomacie a veřejné správy 
v Mostě, ale malování se věnuje minimálně jednou týdně. Výstava 
potrvá do 29. Listopadu 2019.                                                                
                                                                                                                      (hub)

Zámek�a�radnice�sbírají�body�v�soutěži

Krásná fotografie bílinské radnice a zámku se dostala do Velké foto-
grafické soutěže 2019 na facebookovém profilu Krušné hory - volný 
čas a turistika. Autorem je bílinská obyvatelka Jana Kučerová. Foto-
grafii mohou lidé dát svůj hlas do konce listopadu.                         (red)
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Výstava Má vlast 
doputovala do Ohníče

Beseda s cestovatelem 
zavede do Albánie

Děti v knihovně budou
číst o strašidlech

Knihovnice z Měrunic 
je třetí nejlepší v kraji

Výstava Má vlast cestami proměn je neustále v pohy-
bu. Často ji můžeme vidět v obcích, ve kterých se jed-
na z proměn přímo nachází. 

Městská knihovna zve na Čtení pro nejmenší, které 
se bude konat 20. listopadu od 15.30 hodin v dětském 
oddělení. 

Přednášet bude cestovatel a etnolog Libor Drahoňov-
ský. Během besedy s názvem Zapomenutou (maleb-
nou) Albánií se poutavým způsobem dozvíte mnohé 
zajímavé přírodní, kulturní i historické reálie.

Třetí nejlepší knihovnicí v Ústeckém kraji je Alena 
Veselá z Měrunic. 

Proto i v Ohníči se tato výstava nachází. Na návsi je jedna kolekce vystave-
ná do 14. listopadu. Každá kolekce představuje příběhy proměn z jednoho 
nebo více krajů. Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok v 
květnu se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Pra-
ze. Zde výstava setrvává měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České 
republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných pro-
stranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, 
univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích.
Nejhezčí proměny se každý rok oceňují. A nesmíme zapomenout na symbol 
celého projektu. Tím je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vyšehrad-
ské akropoli při budování závlah pro vyšehradský park. Toto Srdce vlasti si 
každý rok předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako 
veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce vlasti a Srdcí krajů dohlíží pan 
prof. Jan Pirk.                                      Lenka Brandtnerová, starostka obce Ohníč

Procestujete překrásné horské scené-
rie a unikátní jezera Ochrid a Prespa. 
Navštívíte nejen historická města 
Berati a Gjirokaster, ale také spoustu 
dalších nepříliš známých zajímavých 
míst, nahlédnete do starobylých ma-
lebných kostelíků, pokocháte se zby-

lými částmi malebného mořského pobřeží, které jinak v posledních letech 
muselo ustoupit nemilosrdné stavební expanzi hotelů. Provázet přednášku 
budou četné příhody z cest, ocitnete se v domácnostech pohostinných a sr-
dečných místních obyvatel. Akce se bude konat v úterý 19. listopadu od 17 
hodin, vstup je zdarma.                                                                                        MěK Bílina

Knihovnu obsadila neposedná strašidla. Ubráníme se jim? Přijďte nám na 
pomoc! Vyčteme jim to strašení z hlaviček. Každý si jedno strašidlo povin-
ně odnese domů. Součástí čtení bude strašidelně kreativní dílnička. akce je 
vhodná pro děti od 4 do 7 let.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

Ocenění získala v soutěži Knihovník Ústeckého kraje 2019. “Samozřejmě 
jsem velmi potěšena získaným oceněním. Snažím se nejen starat o pestrý 
fond knih, ale také o volnočasové akce pro děti, které je pomáhají přivést do 
knihovny a seznámit s prostředím i zajímavými knihami,” uvedla Alena 
Veselá.  
Pro děti pořádá měrunická knihovna například Drakiádu či stezku odva-
hy, přímo v knihovně se scházejí při různých výtvarných dílnách, povídají 
si o knihách, prohlížejí si je. “S většími dětmi se zabýváme knihami z povin-
né četby. Někdy bývá obtížnější je vůbec sehnat, ale daří se nám to. Také 
sháním knihy, které právě mládež zajímají. Stranou nezůstávají ani dospělí 
čtenáři, kteří mají na fond knih své požadavky, které se snažím vždy splnit,” 
popsala svou činnost knihovnice.
V letošním roce bylo nominováno devět knihovníků. Ocenění dostali na-
příklad za příkladnou spolupráci s obecním úřadem a dalšími organizace-
mi v místě působení knihovny, podíl registrovaných uživatelů knihovny 
vzhledem k počtu obyvatel, návštěvnost, počet výpůjček na jednoho oby-
vatele, propagaci činnosti knihovny, webovou prezentaci knihovny, péči  
o vzhled knihovny a další.
Severočeská vědecká knihovna při slavnostním oceňování knihovníků 
pokřtila i novou knihu k 100. výročí Knihovního zákona, která představu-
je všechny knihovny v kraji.                                                                                            (pn)

KULTURA
PUTOVNÍ VÝSTAVA

KNIHOVNA

KNIHOVNA

KNIHOVNÍK KRAJE
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Česká veselice připomněla tradice a zvyky
Mírové náměstí se během říjnové soboty zaplnilo maškarami a provonělo různými pochoutkami.
  
Konala se totiž akce s názvem Koláče a jitrnice, maškary a taškařice, která 
byla ukázkou Červenoújezdského masopustu a také připomněla tradiční 
české zvyky. 
Kolem náměstí prošel průvod masek vedený medvědem, jelenem či Bak-
chusem. Poté masky žádaly o klíč od města a o povolení k zábavě a veselí. 
Klíč od starostky města dostaly a mohly začít tančit a hodovat. Přítomní se 
také rozloučili s basou a Bakchusem.

V rámci akce se konalo setkání s německými rodáky, kteří se programu 
aktivně zúčastnili a přivezli s sebou i ochutnávku sladkého pečiva. Ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout fotografie z uplynulých sedmi ročníků Čer-
venoújezdského masopustu, který pořádá spolek Veselý venkov, v Galerii 
Pod Věží. S písničkami vystoupily děti z Mateřské školy Čapkova, Mateřské 
školy Hrobčice a ze Základní školy Lidická. 

(pn)

OŽIVLÉ NÁMĚSTÍ

FOTOSTRANA
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Z RADNICE
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Tvoříme Bílinu: veřejnost rozhodne 
o jednom milionu z rozpočtu města
Město Bílina vyčlení jeden milion korun z rozpočtu 
na příští rok na realizaci investičních akcí navrže-
ných veřejností. 

odevzdají v informačním centru. 
Podat návrh není obtížné, s případ-
nými potížemi pomůže vedoucí od-
boru nemovitostí a investic Kateři-
na Adamenko. “Už v této přípravné 
fázi budeme zjišťovat, zda je návrh 
realizovatelný a zda například již 
není v plánu rozpočtu na příští rok. 
Tyto skutečnosti se budou dále ově-
řovat i po podání návrhu,” doplnila 
Michaela Vršková. 
Návrh musí být investičního cha-
rakteru, není tedy možné navr-
hovat například konání kulturní 
nebo společenské akce. Podat svůj 
návrh může fyzická osoba starší 15 
let věku. Návrh musí být realizo-
vatelný na veřejném prostranství 
nebo ve veřejně přístupných pro-
storech na pozemku nebo v budově 
ve vlastnictví města.
Vyhodnocování podaných návrhů 
se bude konat v únoru, v březnu se 
s realizovatelnými návrhy sezná-

Město Bílina vyčlení jeden milion 
korun z rozpočtu na příští rok na 
realizaci investičních akcí navrže-
ných veřejností. V rámci takzvané-
ho participativního rozpočtu (PPR) 
s názvem Tvoříme Bílinu budou 
moci lidé předkládat své návrhy 
ke zlepšení veřejného prostranství 
a veřejného života. “Chceme tímto 
krokem zapojit obyvatele města do 
rozhodování o investičních akcích. 
Každým návrhem se budeme zabý-
vat a o těch, které budou splňovat 
podmínky pro realizaci, rozhodne 
veřejnost při hlasování,” uvedla 
starostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Své návrhy mohou lidé podávat v 
průběhu prosince a ledna. Na webu 

mí veřejnost při veřejném zasedání. 
“Každý z navrhovatelů představí při 
společném setkání svou akci veřej-
nosti. Bude také odpovídat na pří-
padné dotazy přítomných,” sdělila 
vedoucí. V dubnu pak bude o ná-
vrzích rozhodovat veřejnost. Přes 
aplikaci Mobilní rozhlas mohou 
lidé udělit návrhům dva kladné 
hlasy a jeden záporný. Dají tak na-
jevo, který návrh podporují a také 
který se jim nezamlouvá. Následně 
se u každého návrhu sečtou kladné 
hlasy a odečtou záporné. Od květ-
na do listopadu se budou vítězné 
návrhy realizovat.
S pravidly participativního roz-
počtu, jeho výhodami i cíli se veřej-
nost seznámí při veřejném zasedá-
ní 2. prosince od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti městského úřa-
du. 

(pn)

www.bilina.cz, v záložce Městský 
úřad je odkaz PPR, kde jsou k dispo-
zici formulář, do kterého lidé vypl-
ní své kontaktní údaje a dále popí-
šou svůj návrh. “Dále uvedou, proč 
navrhují realizaci dané akce, komu 
bude sloužit, předpokládané výdaje 
a vše doplní nákresem, vizualizací 
či mapou. Další podmínkou přijetí 
návrhu je také podpisový arch s 
podpisy pěti občanů Bíliny, kteří 
daný návrh podporují,” uvedla mís-
tostarostka města Marcela Dvořá-
ková. Výše výdajů na jednu akci je 
stanovena na maximálně 250 tisíc 
korun včetně DPH. Formulář je k 
dispozici také v informačním cen-
tru. Vyplněný formulář lidé zašlou 
na e-mail ppr@bilina.cz nebo ho 
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Z RADNICE

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Pravidla�participativního�rozpočtu�Tvoříme�Bílinu
1. Základní informace

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Bíliny je ve výši  
1 milion korun. Náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout část-
ku 250 tisíc korun včetně DPH. Návrhy určené k realizaci musí mít 
lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství, být 
veřejně prospěšné a mít investiční charakter. Podporovány nej-
sou tzv. měkké projekty, tedy akce, aktivity, projektová dokumen-
tace apod. Pro poskytování informací slouží kontaktní místo, kte-
ré poskytuje konzultace zájemcům o podání návrhu a případně 
zajišťuje konzultace s odbornými pracovníky městského úřadu.
Rada města Bílina schválí seznam vítězných návrhů k realizaci. 
Proti rozhodnutí rady města není odvolání. Na realizaci návrhu 
není právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok 
na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s 
podáním návrhu (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu). Na-
vrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu 
žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákla-
dů vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu, rovněž 
nenáleží úhrada ušlého zisku. 

2. Podávání návrhů 

Návrh může podat každý občan města Bíliny, který dovršil 15 let 
s trvalým pobytem na území města Bíliny. Návrh musí podpořit 
písemně na formuláři minimálně 5 občanů města Bíliny starších 
15 let. Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh. 

3. Náležitosti podání návrhů

Návrh se podává na předepsaném formuláři. S návrhem je nutno 
přiložit podpisový arch dokládající podporu min. 5 dalších obyva-
tel ve věku starších 15 let, ilustrační fotografie či obrázek určený 
k prezentaci návrhu, mapu či situační nákres místa, kde se má 
návrh realizovat, a předpokládané náklady související s realizací 
návrhu. 

6. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy 

Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou 
nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejného setká-
ní. Toto setkání bude sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými 
návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Bílina 
k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotli-
vými návrhy. V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřej-
né prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, 
podílející se na projektu. 

4. Informace k návrhům
● 

Návrh musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města 
Bíliny nebo svěřených městu Bílina. 
●Realizace návrhu musí být v kompetenci města Bíliny. 
●Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout 
prostředky vyhrazené pro projekt. 
●Návrh se týká pouze investičních projektů. 
Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na webových 
stránkách města v sekci PPR, v tištěné podobě v informačním 
centru. 
Formulář s návrhem se podává papírovou formou v informač-
ním centru nebo e-mailem na elektronickou adresu ppr@bilina.
cz. 
Koordinátor PPR provádí formální kontrolu odevzdaných ná-
vrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, 
doložení podpory 5 občanů města Bíliny starších 15 let, přiložení 
všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k po-
zemkům, na nichž má být návrh realizován. 
V případě chybějících formálních náležitostí bude do 7 pracov-
ních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich do-
plnění, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu. Nebudou-li 
nedostatky odstraněny do 7 pracovních dnů od data vyzvání, 
bude návrh odmítnut.

7. Pravidla pro hlasování

Hlasování se zúčastní občané města Bílina, kteří v den hlasová-
ní dosáhli věku nejméně 15 let. 
Hlasování je tajné.
Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím apli-
kace Mobilní rozhlas.
Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který 
umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé 
návrhy, a to tak, že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden 
záporný.
Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jedno-
mu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas. 

5. Zhodnocení návrhů občanů

Po formální kontrole návrhu koordinátorem PPR bude návrh pře-
dán k obsahové kontrole příslušnému odboru městského úřadu. 
Zejména se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. 
Znamená to zejména:
●   realizovatelnost v horizontu 6 měsíců
   realizace je v kompetenci města Bílina
   realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města
   rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám
   město je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný 
návrh
Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které ná-
vrhy rozdělí na realizovatelné v podobě navržené autorem, reali-
zovatelné v případě dílčích úprav, nerealizovatelné ani v případě 
dílčích úprav.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

8. Realizace návrhů

Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů a 
dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další návrh za 
podmínky, že součet rozpočtu vítězného návrhu a v pořadí dal-
ších návrhů nepřekročí finanční prostředky vyčleněné v rámci 
PPR. Pokud dva či více dalších návrhů získají stejný počet hlasů, 
realizuje se návrh s vyšším rozpočtem; to neplatí, jestliže by v re-
alizaci tohoto návrhu došlo k překročení vyčleněných finančních 
prostředků. 
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FOTOSTRANA
STRAŠIDELNÉ NÁMĚSTÍ

Krampus čerti na náměstí rozpoutali peklo

Foto: Pavel Hospodář
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Rodiče pomohli dětem vytvořit 
hmatový chodník na zahradě

Předškoláci zahájili plavecký kurz

Děti zazpívaly při preventivní akci

Žáky při informatice provázejí skřítci

Škola umožňuje žákům používat
software ve svých zařízeních

Mistrovství maxipsa Fíka se konalo 
v praktické škole v Bílině

V Mateřské škole M. Švabinského se sešli rodiče s dětmi a za-
městnanci na školní zahradě, kde společně vytvářeli hmatový 
chodník. 

V Základní škole praktická v Bílině se konal další ročník sko-
kanské soutěže Mistrovství maxipsa Fíka.

Jde o projekt, který je pod záštitou ministerstva  životního prostředí na téma  
Přírodní zahrady. Poděkování za realizaci patří zřizovateli, který tento 
projekt podpořil a spolufinancoval spolu s ministerstvem. Děkujeme také 
všem zúčastněným při realizaci hmatového chodníku na zahradě, tedy ro-
dičům, zaměstnancům a samozřejmě dětem. Těšíme se na pěkné počasí, až 
si děti posílí klenbu nožní a namasírují plosky nohou.

Ing. Bc. Ladislava Pěchová, ředitelka MŠ Maxe Švabinského

Děti z Mateřské školy 
Aléská začaly navštěvovat 
předplavecký kurz v pla-
vecké hale v Bílině. Moc se 
jim to líbí, ani se jim nechce 
z vody ven. Jen je láká dob-
rý oběd.

Učitelky MŠ Aléská

Koncem září děti z mateřských školek Síbova a Žižkovo údolí přispěly pís-
ničkami při preventivní akci Každý svého zdraví strůjcem, který se konal 
na náměstí pod záštitou Ligy proti rakovině. Ve zdravotním kvízu děti 
uspěly a za odměnu si domů odnesly dárečky – pexeso, žluté tričko a balón-
ky.                                                                                           MŠ Síbova, MŠ Žižkovo Údolí

V letošním školním roce mají žáci ze základní školy Aléská hodinu infor-
matiky rozdělenou do dvou menších skupin. Je to velká výhoda, máme 
více času na procvičování a budeme si moci vyzkoušet spoustu nových a 
zajímavých věcí, které bychom ve velkém počtu nestihli. V loňském škol-
ním roce jsme začali se základy programování. 
Letos budeme pokračovat a zdokonalovat se. Na začátku roku jsme si zopa-
kovali krokování. Zjišťovali jsme, kam doskáče luční koník nebo sýkorka 
a v další hodině jsme si zopakovali pomocí Magic Boxu šipkovanou. Řešili 
jsme úlohy se skřítky. Některé pro nás byly jednoduché, jiné nám daly tro-
chu zabrat. Ale nakonec jsme se vždy dopátrali správného řešení.

Mgr. Nikol Meyerová, ZŠ Aléská

Žáci druhého stupně základní ško-
ly Aléská mají k dispozici licenci  
Office 365 Education. Jedná se  
o balík služeb a kancelářského soft-
waru, včetně aplikací Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Microsoft 
Teams a  dalších nástrojů pro výu-
ku. Vše si žáci mohou stáhnout až 
na pět svých zařízení, které využí-

vají. Veškeré aplikace pak mají možnost využít odkudkoliv, mohou snadno 
chatovat, spolupracovat na souborech a pracovat s jinými oblíbenými apli-
kacemi. V hodinách informatiky se seznamují s jednotlivými částmi a učí 
se je efektivně využívat.
Minulý školní rok již některé třídy využívaly jednu z mnoha součás-
tí tohoto balíčku – Microsoft Teams, centrum pro týmovou spolupráci.  
Ve škole společnost Microsoft prostřednictvím agentury Pilotmedia natá-
čela reklamní spot, který bude součástí reklamní kampaně. Ukázali jsme, 
jak pracujeme na sdílených souborech, odevzdáváme společnou práci a 
vytváříme vlastní kvízy. Na závěr jsme ve společném prostředí vyplnili 
dotazník a svou práci tak zhodnotili. Některé žáky ještě čekal rozhovor.

Mgr. Nikol Meyerová, ZŠ Aléská

Tradičně se soutěžilo v pěti disciplínách. Pro mladší žáky a žáky ze speci-
álních tříd se jednalo o soutěž s názvem Fíku, skoč pro… Mezi disciplínami 
byly trojskok, přeskoky přes švihadlo, skok do výšky z místa a skok daleký. 
Soutěže se zúčastnili nejen žáci naší školy, ale přijeli si k nám zasportovat  
i žáci z Teplic a Duchcova. Pro sportovce byly připraveny diplomy a drobné 
ceny, které byly zakoupeny za přispění města Bílina. Sportovci si dostateč-
ně zaskákali, počasí nám přálo, a tak jsme si sportovní den pěkně užili.

Iveta Vaiglová, ZŠ praktická Bílina
MŠ ALÉSKÁ

MŠ SÍBOVA A ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

ZŠ ALÉSKÁ

ZŠ ALÉSKÁ

ZŠ PRAKTICKÁMŠ M. ŠVABINSKÉHO
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U ZŠ Za Chlumem je upravené atrium

ZŠ Lidická získala ocenění

Společný obrázek byl plný aut

V zahradě školky přibyla přírodní 
učebna pro výuku dětí

Čtvrťáci z Lidické myslí na zdraví 
ostatních, připravili bylinky

Základní škola Za Chlumem ve 
spolupráci s městem Bílina reali-
zovala projekt na úpravu školního 

atria. Cílem byla revitalizace atria, ve kterém probíhají pěstitelské práce 
žáků školy. Záměrem bylo rozdělit prostor v pravidelném rastru na poby-
tovou, užitkovou a okrasnou část.
Díky projektu, který byl spolufinancován Státním fondem životního pro-
středí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a městem 
Bílina, došlo k úpravě pěšin, vybudování záhonů s osazením rostlinami, 
ovocnými keři a stromem. Zároveň byly pořízeny dva skleníky a kom-
postéry pro recyklování biologického odpadu. Velmi důležitou součástí 
projektu bylo i zkvalitnění půdy.
Práce na nově upraveném pozemku vedou k rozvoji všech klíčových kom-
petencí žáků, umožní jim využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, 
povedou je ke spolupráci, vzájemné pomoci a zodpovědnosti za vykonanou 
práci.                                                Ing. Lenka Hosnedlová, odbor dotací a projektů

Základní škola Lidická se zapojila do projektu Pedagogické fakulty Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem Škola pro 
všechny. V rámci tříletého období zapojené školy napříč Českou republi-
kou pracovaly na svých strategických plánech a zaměřovaly se na rozvoj 
inkluzivního vzdělávání. Součástí projektu bylo i úsilí o udělení Certifikátu 
Férová škola. Nárok na získání měly školy pouze v případě, že splňovaly 
standardy v různých tematických oblastech rovných příležitostí. 
Na školách bylo provedeno šetření kolektivem konzultantů, zástupců Ligy 
lidských práv, kteří měli na starosti vyhodnocování školní kultury a po-
stojů, podmínky školy materiální, organizační a personální, sledovala se  
i praktická část výuky – didaktika, individualizace a hodnocení žáků, vzta-
hy, komunikace a spolupráce s ostatními subjekty ve městě. Důležité pro 
úspěšné závěry bylo i klima školy a přehlednost a srozumitelnost webo-
vých stránek. V závěrech evaluačního šetření měla naše škola potvrzenu 
vysokou úroveň v oblasti rovných příležitostí a inkluze a ukázala se jako 
silná v mnoha ohledech – pozitivní školní klima, velmi vysoká úroveň ko-
munikace uvnitř pedagogického sboru, ve vztazích učitelé – žáci, vytvá-
ření prostředí, které umožňuje rozvoj každého žáka, za plnohodnotné za-
pojení všech žáků do školního a mimoškolního života, projektová činnost 
školy, velmi dobrý vztah se zřizovatelem a další. Byla doporučena k síťová-
ní a navázání spolupráce s dalšími školami, které jsou v oblasti inkluze na 
počátku. Společně s dalšími 13 školami, z nichž 4 byly z ústeckého kraje, se 
nám podařilo vybojovat a získat certifikát Férová škola pro období let 2019 
– 2022. Ocenění jsme slavnostně převzali 2.10.2019 na půdě Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně při příležitosti oslav Mezinárodního dne učitelů.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za skvělou práci, kterou odvádě-
jí.                                                                                              Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Děti z Mateřské školy Aléská si 
zkusily tuší nakreslit různé do-
pravní prostředky, které si vy-
barvily, vystříhaly a nalepily. 
Vytvořily tak společný obrázek, 
který ještě dokreslily. 
                                      Učitelky MŠ Aléská

Mateřská škola Čapkova ve spolu-
práci s městem Bílina realizovala 
projekt, jehož obsahem byla přemě-

na stávajících venkovních prostorů tak, aby sloužily k environmentálnímu 
vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v pří-
rodním prostředí a zdravý kontakt s přírodou.
Díky projektu, který byl spolufinancován Státním fondem životního pro-
středí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a městem 
Bílina, byla vytvořena přírodní učebna pro děti. Tu tvoří výukový altán  
s edukativními prvky (pexeso, počítadlo a tabule), malovací tabule a se-
dátko se stolečkem. Součástí učebny je i smyslový chodník. Ten lze využít 
při chůzi naboso, nebo při vnímání vjemů po hmatu rukama. O vyplnění 
chodníčku se postaraly děti spolu se svými rodiči a zaměstnanci školky.
Děti tak mohou rozvíjet svou kreativitu, zvídavost, fantazii, pozornost,  
a to vše v pohybu a na čerstvém vzduchu.

Ing. Lenka Hosnedlová, odbor dotací a projektů

V rámci projektu Abeceda peněz 
pod záštitou České spořitelny za-
ložili žáci 4.B ze ZŠ Lidická firmu s 
názvem Kids shop. Zvolili ředitele 
Ondřeje Budaje a zástupce Maty-
áše Kretschmana, kteří pečlivě na 
vše dohlíží. Mluvčí Petra Vránová 
představila firmu Kids shop zástup-
cům spořitelny, kterým se hlavní 
produkt firmy velice líbil.
Děti se nejdříve snažily promyslet, 
co by mohly obyvatelům Bíliny 
nabídnout. Vznikl úžasný nápad, 
který veřejnost, jak doufáme, po-
těší. Nebudeme prozrazovat vše, 
jedná se o rostlinku, která by měla 
být v každém vašem pokoji a kte-
rá se určitě bude hodit zejména v 
zimě. Děti však nezůstaly jen u ní, 
nasušily společně spoustu bylinek, 
které, jak víme, našemu zdraví také 
prospívají, a určitě přiloží i recept, 
jak bylinky využít. Vše je čistě do-
mácí bez jakékoliv chemie. Samo-
zřejmě myslíme také na to, abyste si 

u nás dali něco dobrého nebo našli něco pěkného. I to je v plánu, usilovně 
na něm pracujeme ve spolupráci se skvělými rodiči, kteří nás v tom samo-
zřejmě nenechali.
Pokud jsme vás teď malinko nalákali, zveme vás na Mírové náměstí ve 
středu 4.12. 2019 mezi 14. a 16. hodinou, kde firma Kids shop své produkty 
představí. Moc rádi vás tam uvidíme.

Mgr. Lucie Hellingerová, ZŠ Lidická

ZŠ ZA CHLUMEM

ZŠ LIDICKÁ

MŠ ALÉSKÁ

MŠ ČAPKOVA

ZŠ LIDICKÁ
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Automodeláři závodí 
v republice i v zahraničí

V organizacích města 
pokračují přednášky

Psi musejí povinně mít 
od příštího roku mikročip

Zaměstnanci polikliniky 
vyrazili do Sloupu

Lázně přivítaly seniory

Každý rok se členové kroužku Automodeláři z Domu dětí a mládeže v 
Bílině účastní tří seriálových závodů - Krušnohorský pohár, Závody 
GT3 a závod Slot-It. Poslední jmenovaný je známý svou mezinárodní 
účastí závodníků. Závody se konají po celé České republice a jeden do-
konce i na Slovensku. Dále se účastní Mistrovství ČR a v loňském roce 
se tři z našich závodníků zúčastnili kvalifikace na MS. V dubnovém 
čísle Bílinského zpravodaje jsme informovali o postupu Filipa Kroce na 
samotný závod MS v GT. Závod se jel v červnu na autodráze v Mostě a 
Filip Kroc se umístil na krásném 9. místě mezi juniory. Tímto bychom 
mu rádi za celý DDM Bílina pogratulovali a podpořili ho i v dalších ví-
tězstvích ve své věkové kategorii.

DDM Bílina

V Klubu důchodců I. a v Domě s Pečovatelskou službou se konala přednáš-
ka pro seniory na téma první pomoc při zástavě srdeční činnosti a dechu. 
Přednášející zdravotnice Naděžda Maurerová po teoretické části předvedla 
i část praktickou na cvičné figuríně. Poté si mohli postup první pomoci vy-
zkoušet i sami senioři. Týden nato proběhla přednáška i v Klubu důchodců 
II. na téma diabetes. Všechny přednášky měla Naděžda Maurerová velmi 
pěkně připravené a poučné.             Eva Drégrová, Pečovatelská služba Bílina

Od 1. 1. 2020 vstupuje v účinost povinnost označovat psy na území Čes-
ké republiky mikročipem na základě novely veterinárního zákona  
č. 302/2017 Sb. Bez označení mikročipem nebude platné povinné očkování 
psa. Důvodem je, že naše země se stala bohužel „rájem“ nepoctivých mno-
žitelů psů, kteří vydělávají na němých tvorech, z nichž doslova ždímají po-
slední zbytky sil, aby je přiměli se rozmnožit a přivést na tento svět další  
a další nemocná, postižená anebo dokonce mrtvá zvířata.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, oč-
kovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi  
s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011. 
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří 
jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. 
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450 korunami (závisí 
na jeho typu). Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za aplikaci 
mikročipu, ceny jsou smluvní. 
Za psa bez povinného označení bude po 1. 1. 2020 hrozit správní řízení  
s možností uložit pokutu do 20 tisíc korun, protože na psa bude pohlíženo, 
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je 
Státní veterinární správa.

Více informací naleznete na jejich internetových stránkách: https://www.sv-
scr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/

Helena Volfová, vedoucí oddělení životního prostředí

V rámci upevňování přátelského pracovního prostředí vyjeli zaměstnanci 
Hornické nemocnice s poliklinikou na dva dny do Sloupu. Navštívili tamní 
výletní cíle, například lesní divadlo či rozhlednu. Pro děti byla připravená 
stezka odvahy. Večer si všichni poseděli u ohně.                                                  (red)

Hostomičtí senioři se vydali na 
rekondiční pobyt do lázní v Alten-
bergu. Čtyřiadvacet účastníků vý-
letu si užilo vodní masáže i plavání  
v teplých bazénech. Výletu přálo 
počasí, všichni měli dobrou náladu 
a velmi vstřícný byl i řidič autobu-

su. Výletníci byli spokojeni a rádi 
by se zúčastnili výletů i v příštím 
roce. Náměty si navrhli sami.

Naděžda Maurerová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

HNSP

HOSTOMICE

NOVELA ZÁKONA
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SPOLEČNOST
UPOZORNĚNÍ DRAKIÁDA

Nezanedbávejte kontrolu 
komínů, radí hasiči

Podzimní oblohu zaplnili 
papíroví draci

Děti energetiků se podívali 
do zaměstnání rodičů

Za minulou zimu vyjely jednotky Hasičského zá-
chranného sboru Ústeckého kraje k několika desít-
kám požárů komínových těles.

Na fotbalovém hřišti v Měrunicích se konala drakiáda.

Hlavně dětem, ale i dospívající mládeži patřila říjnová 
sobota v Elektrárně Ledvice. Jejich rodiče měli přitom 
jednoho společného jmenovatele – Skupinu ČEZ.

Hlavně kvůli nedokonalému 
spalování například vlhkého (sy-
rového) dřeva v kotlích na dřevo 
bývá komín silně zadehtován a 
usazeniny se pak mohou snadno 
vznítit. 
Kontrolu komína by měla dělat 
odborná kominická firma, která 
o výsledku kontroly a případném 

vyčištění komína vystaví řádný doklad s razítkem a podpisem. Doklad 
musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín 
schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komína je také třeba po-
žádat při změně topného zařízení či paliva. 
Kontrolu spalinové cesty podle nařízení vlády od 1. ledna 2011 smí 
provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenské-
ho oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty, sloužící pro 
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 
kW, však bude možné provádět i svépomocí. Čištění by mělo být zamě-
řeno zejména na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a 
na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné 
výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čiš-
tění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního 
nařízení má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva dva-
krát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně třikrát 
ročně. 
Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče na pevná paliva, použí-
vané tzv. sezónně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí jen 
dvakrát ročně. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti 
provádějí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivý-
mi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší čtyř měsíců. 
Rezervní komín pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva, který 
se používá jen výjimečně, se bude muset kontrolovat a čistit nejméně 
jedenkrát za rok. Spalinová cesta, určená pro odvod spalin ze spotřebiče 
na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokr-
mů, se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. Ve stavbě pro 
rodinnou rekreaci se kontrola a čištění kouřovodu má provádět alespoň 
jednou ročně. Spalinovou cestu, která není dočasně využívána, není 
nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit, 
kontrola a vyčištění stačí provést před opětovným uvedením spotřebiče 
paliv do provozu. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen 
proti vnikání dešťové vody a v místech připojení spotřebiče paliv je řád-
ně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným 
způsobem, se kontrola a čištění provádět nemusí.
Komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. 
Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo beto-
novými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musejí být dostatečně 
těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Mini-
mální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách 
od komína je 1m. Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.
Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového 
tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy 
nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení 
a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Každý požár 
hlašte bez odkladu na hasičskou linku 150 nebo linku tísňového volání 
112.                                                    por. Ing. Lukáš Marvan, HZS Ústeckého kraje

Desítky dětí s rodiči se sešlo při pouštění draků, počasí k tomu bylo jako 
stvořené - slunečno, teplo a větrno. Děti se předháněly, čí drak vyletí 
nejvýše, jeden se dokonce rozhodl podívat se do světa, utrhl se ze šňůrky 
a odletěl. Na závěr dne si přítomní opekli buřty na ohni. Akci uspořáda-
la měrunická knihovna.                                                                                         (pn)

Právě její zaměstnanci mohli svým potomkům ukázat, co to obnáší, jak 
se všeobecně říká, být energetikem. Respektive jim odpovědět na otáz-
ku: Táto, mámo, kde pracuješ?
Rozumí se, že vše bylo pojato formou zábavného ponaučení. Na děti če-
kaly v Informačním centru klasické energetiky a také před vstupem do 
elektrárny různé soutěže, hry, dovednostní úkoly v tvořivé dílničce i 
vědomostní kvíz. Díky pracovníkům ČEZ Distribuce například viděly 
práci pod vysokým napětím či se blíže seznámily se servisním vozem 
a jeho technickým vybavením. Řádně zabezpečeny a s odborným do-
hledem se pak někteří ve vysokozdvižné plošině dostali i několik met-
rů nad zemi. A samozřejmě se všichni dozvěděli, jak se vlastně taková 
elektřina vyrábí. 
Možnost strávit nějaký čas v elektrárně a jejím bezprostředním okolí 
využilo celkem 367 návštěvníků. 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

ELEKTRÁRNA LEDVICE
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USNESENÍ

RADA MĚSTA

INZERCE

VÍCE�NA�WWW.BILINA.CZ

Jednání�Rady�města�Bíliny,�
které�se�konalo�8.�října�2019

Rada�města�schválila�přijetí finančního daru 
od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 180.000 Kč na 
pořízení asistenčního a canisterapeutického 
psa pro zdravotně postiženou osobu z Bíliny.
Rada� města� schválila pravidla participativ-
ního rozpočtu na rok 2020 s názvem „Tvoříme 
Bílinu“. Od začátku příštího roku tak budou 
moci občané předkládat návrhy projektů na 
oživení města. V rozpočtu bude na realizaci 
vítězných návrhů obyvatel vyčleněna částka 
ve výši jeden milion korun s tím, že náklady 
na jeden projekt nesmí přesáhnout částku ve 
výši 250 tis. Kč.
Rada� města� rozhodla vypsat veřejnou za-
kázku na stavební práce s názvem „Přístavba 
multifunkčního objektu domu s pečovatelskou 

službou Bílina“. Tento projekt je spolufinanco-
ván z Integrovaného regionálního operačního 
programu, kdy celkové náklady jsou odhadnu-
ty na necelých 16 milionů korun. Realizace by 
měla být zahájena v prvním čtvrtletí příštího 
roku. Vznikne tak nová jednopodlažní pří-
stavba, která nově spojí dvě samostatně stojící 
budovy pečovatelské služby v ulici Havířská.
Rada� města� schválila pravidla pro oploco-
vání bytových domů na Teplickém Předměs-
tí. Těmito pravidly jsou stanoveny podmínky 
a standardy pro typ a výšku oplocení jed-
notlivých objektů. Město tak chce podporo-
vat ochranu majetku občanů města žijících  
v těchto domech. Podobná pravidla budou  
v další fázi připravena i pro lokalitu Pražského 
Předměstí a ulici 5. května.
Rada� města� schválila poskytnutí dotace ve 
výši 50 tisíc Kč na uspořádání akce KRAMPUS 
– Čerti ze severu, která se uskuteční 30. října 

na Mírovém náměstí. Akci bude doprovázet 
kulturní program.
Rada� města� schválila vyčlenění částky ve 
výši 9 tisíc korun na opravu herních prvků 
na dětském hřišti v ulici Kmochova v Bílině. 
Herní prvky byly poničeny vandaly, jejichž 
totožnost se podařilo odhalit díky všímavým 
občanům, prostřednictvím služby „Požadavky 
občanů“ na webových stránkách města. Díky 
prokázání totožnosti tak bude náhrada škody 
po ničitelích vymáhána. Občané mohou své 
podněty jednoduše zasílat i v aplikaci Mobilní 
rozhlas.
Rada� města� vzala� na� vědomí,� že ve všech 
sportovních a rekreačních zařízeních, spra-
vovaných Městskými technickými službami 
Bílina, byly umístěny informační cedulky 
o možnosti připojení veřejnosti k bezplatné 
WiFi.

Město�Bílina�vyhlašuje�veřejnou�výzvu�na�obsazení�funkce

Investiční�referent
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v 

Bílině, odboru nemovitostí a investic s platovým zařazením v 10. až 
11. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb. v souladu s nejvyšším dosaže-
ným vzděláním uchazeče; rozpětí tarifu od 19.760 do 29.740 Kč (pro 

10. PT) nebo od 21.480 Kč do 32.290 Kč (pro 11. PT), plus poskyt-
nutí osobního příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých 

benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné).

Požadavky:
- dosažené vysokoškolské vzdělání, případně mini-
málně vyšší odborné vzdělání ve studijním progra-

mu stavebního směru nebo příbuzného oboru
- praxe v oboru přípravy a realizace staveb

- organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

- samostatnost
- pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost

- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost

K�přihlášce�nutno�doložit:
- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstná-

ních, odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních úda-

jů pro účely této veřejné výzvy ve smyslu záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 2.12.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – investiční 

referent“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adre-
su Městského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný�nástup:�dle�domluvy�stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru ne-

movitostí a investic, tel.: 602 290 911, 417 810 860

Více�informací�na�www.bilina.cz.
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PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

INZERCE

ORDINAČNÍ DOBA STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTI

PODĚKOVÁNÍ

RŮZNÉ

Dne 29. října uplynulo 10 let,
co nás opustil syn, bratr, švagr a strýc

Stanislav Klecan
Stále na něj vzpomínají maminka, 
bratr Tomáš, sestra Jarka s rodinou.

Dne 16. října oslavila své 80. narozeniny paní 

Erika Hájková
Blahopřát k významnému jubileu 
jí přišla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. 

Dne 16. listopadu oslaví 85 let naše milá babička

Danuše Kudličová 
Mnoho štěstí a zdraví přeje dcera Alena s manželem, vnučky Alena,  
Katka, Pavla. K blahopřání se připojují pravnoučata Alenka, Petřík,  
Emička a Mareček.

Dne 10. listopadu uplynulo 10 let, kdy nás nečekaně opustil manžel, tať-
ka, dědeček

Josef Mergl
Vzpomínáme s láskou a úsměvem, s bolestí v srdci a děkujeme za chvíle, které 
jsme mohli společně prožít. Manželka Zdeňka, syn Pepíno s Bertou, dcera Lucka  
s Pavlem, vnučka Markétka, vnouček Vašík.

Dne 6. listopadu uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila 

Běluše Klokočníková
S úctou a láskou vzpomíná syn 
s rodinou, příbuzní a známí.

Bez tebe, tatínku, je nám zde smutno. Tvůj úsměv navždy hrob nám vzal. 
Jen vzpomínky na tvou velkou lásku zmírní náš přetěžký žal.
V hlubokém zármutku oznamujeme, že dne 23. listopadu by se dožil 80. 
narozenin náš drahý tatínek 

Gejza Lázo
S vděkem vzpomínají manželka Helena Lázová, synové Miroslav, Jaroslav 
a Josef, dcery Helena a Hana, snachy Helena a Vendula, vnoučata Gejzík, 
Radek, Lucinka, Helenka, Miroslav a Josef, neteře Edita s manželem Janem, 
Eva s manželem Pavlem a ostatní příbuzní. 

Dne 29. listopadu 2019 tomu budou již 2 roky, kdy nás navždy opustil 
tatínek, dědeček a pradědeček 

Ladislav Košťál 
S láskou stále vzpomínají děti Alena a Ruda s rodinami, vnoučata Honza, 
Lucka, Ládík a pravnouček Matýsek.

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Léto je už jen vzpomínka, uteklo jako 
voda, také vám to tak připadá? Pří-
roda se pomalu ukládá k zimnímu 
spánku, už nás ráno nebudí veselou 
písničkou kos v černém fráčku, ne-
poletují kolem nás barevní motýlci 
ani další hmyzáčkové.
Kdo bloudí často přírodou, jistě si 
všiml, kolik ubylo druhů hmyzu, 
rostlin, ptactva a dalších tvorečků. 
A přitom je jen na nás, zda chceme 

přírodě trochu pomoci, aby na jaře kolem nás opět poletovala hejna motýl-
ků, v korunách kvetoucích stromů vesele bzučely včeličky a dobrosrdeční 
čmeláci, kolem řeky se třpytily lesklé motýlice a vážky, prostě zkusme na-
pravovat to, co jsme my lidé pokazili.
Stačí docela málo. Právě nyní je doba vhodná pro výsadbu dřevin, a tak 
kdo má zahrádku, jistě rád vysadí některé medonosné dřeviny,aby probu-
divší se hmyzáčci mohli hned po probuzení hodovat a tím si zajistili naději 
na přežití. I na malé zahrádce můžete vysadit zakrslou převislou vrbu jívu, 
určitě najdete koutek, kde se bude dařit lísce, to jsou první rostliny, které 
dodají hmyzu potravu. A když ještě obětujete kousek místečka tam, kde na 
zahradě rádi sedáváte a vysadíte komuli Davidovu neboli tibetský či letní 

úterý  16 - 20 hodin
středa  16 - 20 hodin
pátek  16 - 20 hodin
sobota  9 - 17 hodin
neděle  9 - 17 hodin
svátky  9 - 17 hodin

Nedělní ordinace je pouze podle vypsaných termínů. Čtvrteční ordi-
nace je do odvolání zrušená. Aktuální termíny naleznete na úvodní 
stránce www.hnsp.cz, tel.:417 777 411.

Kdy využít zubní pohotovostní službu:
V případě neustupující, několik hodin trvající bolesti zubů, která se 
objeví mimo ordinační dobu Vašeho stomatologa. Při intenzivní bo-
lesti. Na zubní pohotovosti se provádějí pouze akutní zákroky. Zá-
konný poplatek ve výši 90 korun platíte po vyšetření v ordinaci. (red)

Děkuji všem přátelům a známým, spolužákům a Hasičskému sboru 
Severočeských dolů Bílina, kteří se dne 2. října přišli naposledy roz-
loučit s mým drahým a jediným synem Antonínem Vlachem. Vřelý 
dík. 

Zdenka Vlachová

šeřík, ale když použiji i pojmenování motýlí keř, přitom stále píši o jedné 
rostlině, budete mít radost vy i hejna motýlů, lišajů i dalších poletujících ná-
vštěvníčků. Vy se budete radovat z líbezné vůně kvetoucí komule a přitom 
vaše oči budou stále sledovat, kolik že to druhů  motýlků se na keři slétne.  
A věřte, je to mnohem zábavnější pohled než trávit čas u televizoru.
Komule Davidova (Buddleja davidii) je opadavý poměrně řídký keř s dlou-
hými letorosty. A právě na letorostech v létě nakvétají laty fialových velice 
vonných kvítků plných sladké šťávy,kterým žádný motýl neodolá. Komule 
patří do řádu hluchavkovitých rostlin a čeledi krtičníkovitých. Její pěsto-
vání není obtížné, roste v jakékoliv půdě. Pokud odkvetlé květy odstřihá-
váme, kvete až do podzimu. Je to rostlina trochu svérázná, nejraději si roste 
podle svého, ale šikovný zahradník ji zkrotí, když ji vyváže k vysokému 
kolíku a trošku, ale opravdu jen trošku ji zkrotí zahradnickými nůžkami. 
Jsou již vyšlechtěny odrůdy s různými barvami květů a pomalým růstem, 
takže směle do toho. Za sazenici dáte méně než za oběd v restauraci a nakr-
míte hejna hladových sosáčků.
Když na podzim keř opadá, sestřihnete asi na dvacet až třicet centimetrů 
nad zemí všechny větve, zakryjete hlavně mladé sazenice trochou chvojí 
nebo přihrnete suchým listím proti mrazům. Přidáte-li na jaře kolem ko-
mule levanduli, budou vaši zahradu i vás motýli milovat.

Jitka Brejníková

Hornická�
nemocnice�

s�poliklinikou�
spol.�s�r.o.�

přijme�
vyučenou�
kuchařku.�

Směnný 6:30 – 18:30. 
Více na www.hnsp.

cz/kariera 
či na telefonním 
čísle 417 777 413.

Koupím�
jakoukoliv�

tahací�harmoniku
akordeon,�

chromatiku,�heligonku.

I�v�nálezovém�stavu.
Mobil:�728�230�625
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HOKEJ

SILOVÝ TROJBOJ

KARATE

Mladí Draci se připravovali 
na sezónu při soustředění

Karatisté postoupili na
mistrovství ČR a bodovali 
na mistrovství světaHokejová mládež Draci Bílina mu za sebou letošní  

soustředění. Zúčastnilo se ho 87 dětí.
Na Mistrovství světa WSKA v Portugalsku byl nomi-
nován za klub Shotokan karate do Masopust Bílina 
David Smolák, a to za jeho výsledek na ME JKA mlá-
deže, kde obsadil krásné 4. místo.

Ubytování bylo zajiš-
těno opět v Autokem-
pu na Kyselce v Bílině 
a strava formou plné 
penze v Restauraci u 
Kádi. Děti dostávaly 
také dopolední a odpo-
lední svačinu, aby do-
plnily opravdu velký 
výdej energie, jelikož 
každý den proběhly 
dva hodinové trénin-

ky na ledě a k nim se v rámci všestranného rozvoje a kompenzace přidaly 
jeden až dva tréninky na suchu.
Mladší žáci chodili na led ráno a odpoledne, po nich vždy měli své tréninky 
starší žáci. Vždy před tréninkem nebo po tréninku mladí hokejisté absolvo-
vali suchou přípravu. Náročný tréninkový proces mohli vzhledem k dob-
rému počasí denně kompenzovat v bazénu na Kyselce.
Největším zážitkem bylo soustředění pro nejmenší hokejisty z přípravky 
od 7 let a mladší. Pro některé to bylo jejich první soustředění a třeba i prv-
ní delší odloučení od rodičů. Tento rok se trenéři, hráči a rodiče rozhodli 
zpestřit si první den soustředění hokejovým turnajem Smart Summer cup 
2019 pořádaným poprvé na zimním stadionu v Teplicích. Draci se přihlásili 
na neděli, kdy byl turnaj vypsán pro ročník 2012. Hrálo se systémem 3+1 
hráč na 2 x 15 minut. Draci předvedli na celém turnaji velmi obětavou hru 
dozadu a kolektivní výkon. Některé přihrávky byly opravdu obdivuhod-
né. Hráči krásně spolupracovali a zastupovali jeden druhého. Zaslouženě si 
odvezli domů zlaté medaile a nezapomenutelné sportovní zážitky. Vedení a 
trenéři HC Draci Bílina jim ze srdce gratulují a děkují za reprezentaci oddílu.
Následovaly čtyři dny, ve kterých měli i naši prckové ledy 2x denně. Před 
obědem vždy proběhla koordinační a posilovací cvičení s vlastní vahou, 
nebo krátké zdokonalení hokejových činností jednotlivce. Po obědě a od-
poledním klidu chodili i malí draci plavat do bazénu, kde uvolnili svaly a 
kompenzovali dřinu, kterou odvedli na ledě a venku. Vše hltali s
úsměvem, panovala pohoda a radost z pohybu. Došlo samozřejmě i na slzič-
ky stesku po rodičích, ale emoce prostě k hokeji patří.
Spolu s nimi v tomto týdnu makali na sto procent i dorostenci a junioři 
HC Draci Bílina, kteří se snažili připravit na další velmi náročnou sezónu.  
Tu minulou zvládli skvěle, a všichni doufáme, že se bude dařit i tento rok. 
Za vzorné zvládnutí soustředění dostali všichni účastníci po posledním tré-
ninku pamětní sošku, žáci plaketu, sladkou odměnu a obrovskou pochvalu 
od trenérů.
Tímto by chtělo vedení poděkovat všem dětem za výdrž a odhodlání, rodi-
čům za podporu a celému realizačnímu týmu za výborně odvedenou práci. 
Velký dík patří také všem subjektům, které nás podporují finančně.  

Mgr. Jaroslav Pospíšil

Nominaci na svět musela ještě schválit rada reprezentace a ta dala Davido-
vi zelenou. Když se dozvěděl, že byl oficiálně schválen, měl velkou radost. 
Takže jsme se pustili do přípravy, a to na soustředění v Poslově mlýně, kam 
jezdíme na deset dní. Musím konstatovat, že jsem mu nic neodpustil a Da-
vid makal jak mašina. On sám si byl vědom odpovědnosti, nejen k rodině, 
ale i klubu a republice.
Když nastal čas odletu, řekl jsem: „Davide, jestli se umístíš do 16. místa, bu-
deme spokojení, jestli do 8. místa, budeme šťastní a o další místo - to bude 
nářez. Především to ty musíš chtít a tu dřinu prodat.” David se na mě podí-
val a uklonil se: “Sensei, dám do toho vše.”
Celou sobotu jsme čekali na zprávu a nakonec přišla. David Smolák na MS 
WSKA obsadil 5. místo za Portugacem, Američanem a dvěma Rusy.
Dorostenci za klub Shotokan karate do Masopust Bílina se poprali s kon-
kurencí a zajistili si body na mistrovství ČR. Příprava byla kvalitní, jen to 
dokázat výkonem při zápasech. V těchto kategoriích už není slabých sou-
peřů, jsou to dravci a někdy do toho jdou bezhlavě. Na poslední závod před 
mistrovstvím jeli Jakub Šaffek, David Smolák, Adam Pěch a Markéta Ka-
čírková. Musím říci, že nezklamali a bojovali. Ovšem někomu se závod po-
dařil a někdo měl smůlu na los, že chytil vítěze kategorie. V závodu David 
Smolák zvítězil v kata, Markéta Kačírková byla pátá v kumite, kata team 
ve složení David Smolák, Adam Pěch a Jakub Štaffek byl na druhém místě. 
Takže spokojenost a zase máme postupy na vrcholnou soutěž.
Tím nejdůležitějším úkolem, který je před námi je v roce 2020 MS JKA Ja-
ponsko.
Pro nové zájemce máme dveře stále otevřené, můžou se hlásit na 
telefonním čísle 724 002 760.                                        Roman Masopust

Siloví�trojbojaři�přivezli�z�mistrovství�bronz

V říjnu se v Sedlčanech uskutečnilo Mistrovství ČR v silovém trojboji 
RAW dorostenců. Oddíl TJ Sokol Bílina zde měl zastoupení ve třech 
kategoriích 74 kg, 84 kg a do 120 kg. Tanam Majerský do 74 kg získal 
stříbrnou medaili, Robert Slapnička do 84 kg skončil na čtvrtém mís-
tě a Vojtěch Šerber do 120 kg získal zlatou medaili. 
V celkovém hodnocení oddílu kluci vybojovali bronzovou medaili. 
Moc jim za skvělou reprezentaci děkuji a jsem na ně hrdý. 

Zdeněk Ponocný, předseda oddílu TJ Sokol Bílina 
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FOTBAL BIKROS

HÁZENÁ

TROJBOJ

ATLETIKA

Bílinští atleti vybojovali účast v baráži o 1. ligu
Bílinští atleti ukončili druholigové soutěže družstev 
na půdě AC Turnov pro rok 2019. Bílinští muži letos 
skončili po čtyřech kolech na konečném 2. místě a vy-
bojovali si účast v baráži o 1. ligu pro rok 2020.

Družstvo žen skončilo po čtyřech kolech na konečném 5. místě a určitě 
musíme družstvo za bojovnost a předvedené výkony pochválit. Velkou 
oporou byla Vendy Žitná, Kamila Frontzová a Klára Francouzová. I ostatní, 
především ti mladí, dávali o sobě hodně vědět a byli pro družstvo přínosem 
i oporami. Je to družstvo s velkou perspektivou.
Muži odjeli v září na baráž do Jablonce nad Nisou. Družstvo je spokojené s 
druholigovou příslušností, kde mladí a ti starší mají kvalitní soutěže a am-
bice určitě nejsou postavené na účasti ve vyšší soutěži. S tím jsme do Jablon-

ce také odjížděli. Prodloužit si závodní sezónu a užít si to. Je škoda, že řada 
závodníků již s baráží nepočítala a musela se omluvit. Sestava byla velmi 
oslabená, ještě do toho se hned na úvod závodu zranily dvě z opor. Zbytek 
bojoval o každý bodík a bylo z toho konečné 6. místo z 10 družstev.
Největší oporou družstva mužů byl Libor Bařtipán. Svou pověst a výkon-
nost potvrzoval Pavel Strnad, Honza Lepeška, Radim Drážďanský i další. 
Děkuji všem.
Zároveň děkuji výboru AK Bílina za vytváření nadstandardních podmí-
nek oběma družstvům pro účast v lize. Děkuji všem děvčatům a klukům 
za výbornou reprezentaci našeho klubu v soutěžích družstev v roce 2019.
Pro rok 2020 počítáme s účastí obou družstev ve 2. lize a určitě už nyní se 
na ni těšíme.
Držte nám palce a zachovejte nám přízeň.

Josef Mairich
AK Bílina

Bílina�bodovala�v�penaltách

FK�Bílina�vyjela�na�zápas�do�Dobroměřic. Utkání skončilo shodně 
1:1, po penaltách se stav obrátil ve prospěch Bíliny - 4:3. Hrdinou 
utkání se stal brankář Bíliny J. Kovačka, který v závěru utkání zlikvi-
doval několik příležitostí hostů a v penaltovém rozstřelu chytil dvě 
penalty.
V� Neštěmicích� dokázali Bílinští vyhrát v běžném hracím čase 7:3.  
O čtyři góly se v utkání postaral F. Tůma.                                           (red)

Bílinští�bikrosaři�mají�Mistra�kraje

V říjnu se na bílinské bikrosové dráze uskutečnila Velká cena města 
Bíliny a krajský přebor Ústeckého kraje BMX. V letošním roce po-
řadatelům počasí nepřálo a ze skvěle připravené dráhy se po noč-
ním dešti a ranních trénincích stalo oraniště, ve kterém bojovalo 89 
jezdců, převážně Ústeckého kraje, ale i z Prahy, Benátek nad Jizerou 
nebo Pardubic. Díky vydatnému dešti, stavu dráhy a obrovskému 
úsilí všech jezdců, hlavně těch nejmenších, byli pořadatelé nuceni 
závod zkrátit na tři jízdy systémem každý s každým a finále. V ka-
tegorii B8 se přeborníkem Ústeckého kraje pro rok 2019 stal Adam 
Dvořák (BMX Bílina).                        M. Bečková, oddíl bikrosu BMX Bílina

Výsledky�domácích�závodníků:
Kategorie příchozí mladší 1. místo Jakub Chalupný
Kategorie příchozí starší 1. místo Barbora Bečková
Kategorie B7 3. místo Tomáš Lohse
Kategorie B8 4. místo Adam Dvořák, 5.místo Roman Král
Kategorie B9/10 2. místo Vojtěch Bečka, 11. místo Patrik Toman
Kategorie B11/12 4. místo Matyáš Pavlík
Kategorie Cruiser 6. místo Zdeněk Pavlík
Krajský�přebor:
Kategorie B7 2. místo Tomáš Lohse
Kategorie B8 1. místo Adam Dvořák, 2. místo Roman Král
Kategorie B9/10: 2. místo Vojtěch Bečka, 6. místo Patrik Toman
Kategorie B11/12 3. místo Matyáš Pavlík
Kategorie Cruiser 4. místo Zdeněk Pavlík

Šídla�se�opět�účastnila�turnajů

Bílinská Šídla mají za sebou opět několik turnajů v házené. Mladší 
žákyně bojovaly v Ústí nad Labem proti soupeřkám z Mostu, Chebu 
či pořadatelského Ústí. Kategorie mini žáků se sešla v Mostě, kde 
malí sportovci z Bíliny soupeřili s týmy Loun, Mostu či Chomutova. 
Bez ohledu na vítězství si z turnajů každý tým odvezl za odměnu 
sladkosti.                                                                                                    (red)

Václav�Vlk�posunul�hranici�národního�rekordu

Václav Vlk z Fitness centra Jiskra se zúčastnil Mistrovství Evropy  
v equip bench-pressu ve finském městě Tampere. Vybojoval s vý-
konem 247,5 kg bronzovou medaili v kategorii junioři -105 kg. Tímto 
výkonem zároveň posunul hranici národního rekordu ve své katego-
rii o 17,5 kg.                                                                                                  (red)

Foto: Luděk Chlebný



pátek 15. listopadu, 20 hodin
DOKTOR� SPÁNEK� OD� STEPHENA�
KINGA
Nyní dospělý Dan Torrance (McGre-
gor) se usilovně snaží vyrovnat  
se svým hrůzným zážitkem z hotelu 
a najít klid v duši. Vše se ale změní 
ve chvíli, kdy se setká s Abrou.

sobota 16. listopadu, 17 hodin
ŽENSKÁ�NA�VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná mat-
ka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (Anna Polívková), odjíždí  
na popud své tety Ely (Jana Krauso-
vá) s nadšeným osmiletým synem 
Mikulášem strávit advent na horách, 
aby se tak vyhla svému citovému 
problému. 

sobota 16. listopadu, 20 hodin
TERMINÁTOR:�TEMNÝ�OSUD
Linda Hamilton se po letech  
znovu stala Sarah Connorovou, kte-
rou souboje na život a na smrt s dvě-
ma Terminátory proměnily v ultra 
drsňačku, zvyklou nikomu nevěřit a 
spoléhat se jen na sebe. 

neděle 17. listopadu, 15 hodin
SNĚŽNÝ�KLUK
Dívka s exotickým jménem Yi  
je typická puberťačka, která má 
problém zapadnout, protože jí okolí 
buď nerozumí, nebo příšerně štve. 
Útěchu nachází v bunkru na stře-
še svého domu, kde se na svět dá 
aspoň koukat s nadhledem. 

pátek 22. listopadu, 17 hodin
POSLEDNÍ�ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek 
Čermák) získá v restituci díky svým 
šlechtickým předkům dávné rodo-
vé sídlo – zámek Kostka. 

úterý 19. listopadu, 17 hodin
ZAPOMENUTÁ�ALBÁNIE
veřejná přednáška

středa 20. listopadu, 15.30 hodin
KLUCI,� HOLKY,� BRAŠI,� V� KNIHOV-
NĚ�NÁM�STRAŠÍ!
čtení pro nejmenší

DŮM�DĚTÍ�A�MLÁDEŽE

středa 13. listopadu, 16 hodin
HRAJEME�SI�S�LEGEM
zábavné odpoledne se stavebnicí

pátek 15. listopadu, 15 hodin
TANEC�VE�TMĚ
tanec za svitu svítících tyčinek

sobota 16. listopadu, 8.45 hodin
KRAJSKÉ� KOLO� V� MISTROVSTVÍ�
ČR�V�DESKOVÝCH�HRÁCH
hry 3iQ, U bongo, Railroad ink 
a Rummikub

pondělí 18. listopadu, 9 hodin
úterý 19. listopadu, 9 hodin
VÁNOČNÍ�FOCENÍ�V�KLOKÁNKU

sobota 23. listopadu, 10 hodin
KERAMICKÁ�DÍLNA

pátek 29. listopadu, 13 hodin
sobota 30. listopadu, 13 hodin
ADVENTNÍ�VĚNCE
fotografování dětí

PROGRAM��KULTURNÍCH��A��SPOLEČENSKÝCH��AKCÍ

VÝSTAVNÍ�SÍŇ�U�KOSTELA

do 1. prosince
GUINEA,�RADOST,�ZLOST
Výstava ostravského lékaře, cesto-
vatele a fotografa Svatopluka Vel-
koborského.

MĚSTSKÉ�DIVADLO�BÍLINA

čtvrtek 14. listopadu, 19 hodin
MINIPÁRTY
Zcela nová talk show na motivy 
televizního pořadu Všechnopárty  
s Karlem Šípem a Josefem Aloisem 
Náhlovským

čtvrtek 21. listopadu, 19 hodin 
HODINA�DUCHŮ�
Duchové mají stejné problémy jako 
my.

MÍROVÉ�NÁMĚSTÍ

sobota 30. listopadu, 15 hodin
SLAVNOSTNÍ�ROZSVÍCENÍ�
VÁNOČNÍHO�STROMU
Vystoupení bílinských dětí z MŠ, ZŠ 
a rocková kapela Melodica. Koncert 
Terezy Kerndlové. Slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu a na závěr 
ohňostroj.

DIGITÁLNÍ�KINO�BÍLINA

pátek 15. listopadu, 17 hodin
pátek 22. listopadu, 20 hodin
LE�MANS´66
V roce 1959 je Carroll Shelby  
(Matt Damon) na absolutním  
vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický 
závod na světě 24 hodin Le Mans. 
Po největším triumfu tohoto neo-
hroženého Texasana přijde drtivá 
rána.

sobota 23. listopadu, 17 hodin
AMNESTIE
Emotivní thriller Amnestie přinese 
na plátna největší vzpouru ve vě-
zeňské historii Československa a 
spolu s ní i příběh, který odráží ob-
rovské a rychlé změny po revoluci v 
roce 1989.

sobota 23. listopadu, 20 hodin
BITVA�U�MIDWAY
Válečný velkofilm světoznámé-
ho režiséra Rolanda Emmericha 
(Den nezávislosti, Patriot, Godzilla) 
líčí příběh příslušníků amerického 
námořnictva a letectva v bitvě u 
Midway.

neděle 24. listopadu, 15 hodin
pátek 29. listopadu, 17 hodin
LEDOVÉ�KRÁLOVSTVÍ�2
Proč se Elsa narodila s kouzelnou 
mocí? Odpověď ji svůdně volá a zá-
roveň hrozí, že zničí její ledové krá-
lovství. 

pátek 29. listopadu, 20 hodin
LAST�CHRISTMAS
Kdyby Bridget Jonesová hleda-
la ještě větší zoufalku, než je ona 
sama, v Kate (Emilia Clarke) by se 
určitě trefila do černého. 

GALERIE�POD�VĚŽÍ

do 29. listopadu
ADÉLA�SUKOVÁ
výstava obrazů

MĚSTSKÁ�KNIHOVNA

do 31. prosince
DIVOŽENKY
výstava z papíru
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