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ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

Město vydalo nové 
obecně závazné 
vyhlášky

Bílina bude letos 
hospodařit s necelými 
čtyřmi sty miliony
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Tomio

Nejspíše kříženec border kolie a stafordšír-
ského teriéra, asi 4 roky starý pes, váha při 
příjmu 22.5 kg, v kohoutku cca 56 cm. 
Tomio je mladý a energický pejsek, který 
miluje přítomnost lidí a dobroty po kapsách. 
Na vodítku chodí velmi dobře, povely mu 
ještě moc nejdou, během chvíle však po-
chopil povel sedni. Tomio si dovoluje na 
menší a stejně veliké pejsky, větších než je 
on sám si nevšímá. Je to pejsek, se kterým 
bude nutné zpočátku navštěvovat výcvik. 
Uvítá aktivního jedince či rodinu, která mu 
zaměstná hlavu i nožky. 
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258
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Novela zákona o místních 
poplatcích vedla k vydání nových 
obecně závazných vyhlášek
Celý zákon o místních poplatcích 
doznal podstatných změn. Došlo 
ke změně celkové systematiky 
zákona i k věcným a procesním 
úpravám.

Bílina je Smart 5G město
Především zvýšení bezpečnosti 
na veřejném prostranství města i 
uvnitř veřejných budov znamená 
pro obyvatele Bíliny výhra v 
soutěži 5G pro 5 měst.

Olej z domácnosti nově vhazujte 
do černých kontejnerů
Do konce loňského roku měli 
obyvatelé Bíliny možnost odkládat 
použitý olej z domácností do 
sběrného dvora.

Začala platit zákonná povinnost 
čipování psů
Od 1. ledna 2020 začala platit 
povinnost označovat psy na území 
České republiky mikročipem.

S dohledem u přechodů 
pomohou senioři
Strážníci a asistenti prevence 
kriminality Městské policie 
Bílina každodenně dohlížejí na 
bezpečnost dětí u škol a na 
přechodech pro chodce.

Pavel Kreml: V malování dávám 
přednost opravdovosti
Žádné krajinky nebo budovy, 
Pavel Kreml maluje převážně 
mystifikace, které vychází z 
reálných věcí. 

Za industriální turistikou se 
vydaly desítky tisíc lidí
Informační centrum klasické 
energetiky Skupiny ČEZ v 
Elektrárně Ledvice funguje již 
deset let.

Mirošovický zámek zřejmě čeká 
oprava za čtyřicet milionů
Sdružení Kampanila, které je 
vlastníkem Zámku Mirošovice 
od devadesátých let, na opravu 
budovy dlouho marně shánělo 
finanční prostředky. 

Nebojte se lékaře: vyšetření 
zraku očním lékařem
Hornická nemocnice s poliklinikou 
připravila na základě obdržených 
podnětů podrobné informace o 
jednotlivých zdravotních oborech.

Fotbálkový tým FC Bílina na 
Evropském šampionátu
Koncem loňského roku odehrál 
fotbálkový tým Foos Club Bílina ve 
slovinském Bledu prestižní turnaj 
evropských ligových týmů pod 
hlavičkou ITSF. 

EDUbus pomohl vzdělávat žáky i 
učitele
Koncem loňského roku zaparkoval 
před Základní školou Lidická 
v Bílině EDUbus – mobilní 
polytechnická laboratoř pro školy, 
která je jediná svého druhu v 
České republice.

Bílina bude letos hospodařit  
s necelými čtyřmi sty miliony
Město Bílina bude v letošním roce 
hospodařit s mírně schodkovým 
rozpočtem.

Žáci se vydali za poznáním 
netradičně
V rámci projektu Netradičně 
za poznáním si žáci Základní 
školy praktické prožili zajímavá 
dopoledne nejen s učiteli, ale 
zároveň s myslivcem Jaroslavem 
Kotyzou.

Žáci obdarovali členy i psy ze 
záchranné brigády
Během Mikulášské nadílky 
proběhlo v ZŠ Za Chlumem 
předání pamlsků pro psy a GPS 
zařízení pracovníkům Záchranné 
brigády Ústeckého kraje.

Pavel Krouský: Chci dělat divadlo 
svobodně
V Bílině vznikl nový divadelní 
spolek Potichu a po tmě. 
Vedoucími souboru jsou Pavel 
Krouský a Jitka Čižková.
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Vážení čtenáři,

s novým rokem vstu-
puje Bílinský zpravodaj 
do třicátého ročníku 
vydávání. V úvodníku 
nultého vydání z roku 
1990 uvádí tehdejší 
redaktor Jiří Muška, 
že cílem zpravodaje 
je přinášet informace 
o dění ve městě, a to 
politickém, kulturním, 

volnočasovém i sportovním. V tomto duchu 
se měsíčník ponese i v roce 2020. 
Hlavním tématem lednových novin je roz-
počet města. Dozvíte se, jaký rozpočet má 
město k dispozici, kolik se chystá proinves-
tovat i jaké jsou rozpočty městských odborů 
a organizací. Pokud byste se chtěli o aktu-
ální rozpočet zajímat podrobněji, navštivte 
stránky www.bilina.cz, kde najdete v zá-
ložce Rozklikávací rozpočet veškeré údaje.  
V souvislosti se schváleným rozpočtem 
připomínáme možnost zapojení se do 
participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu.  
Vaše návrhy můžete podávat do konce led-
na, tak toho využijte.
Město v návaznosti na novelu zákona o míst-
ních poplatcích vydalo hned několik nových 
vyhlášek. Začtěte se do jejich znění na stra-
ně tři, ale nebojte se, k žádné změně ve výši 
poplatků nedošlo. Jedná se hlavně o admi-
nistrativní a procesní změny. 
Přeji vám příjemné čtení a nezapomeňte,  
že uvítáme i vaše příspěvky k uveřejnění. 

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

CHCETE MĚ?

Bílinský zpravodaj je zdarma a najdete ho ve svých schránkách nebo 
v infocentru.
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NOVĚ VYDANÉ VYHLÁŠKY MĚSTA

ZPRAVODAJSTVÍ

Velká novela zákona o místních poplatcích vedla město 
Bílina k vydání nových obecně závazných vyhlášek
Celý zákon o místních poplatcích doznal podstatných změn. Došlo ke změně celko-
vé systematiky zákona i k věcným a procesním úpravám.

Nová obecně závazná vyhláška 
č. 2/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů

Původní vyhláška se změnila 
jen velmi málo. Tento místní po-
platek zůstal ve stejné výši, a to 
500 korun na osobu za rok, jako 
v předchozích letech. Již se ve 
vyhlášce nehovoří o obci, ale o 
správci poplatku. Dříve byl po-
platníkem ten, kdo měl v obci 
trvalý pobyt, a pobyt cizinců byl 
upraven zákonem. Nyní je po-
platníkem každý, kdo je v obci 
přihlášen k pobytu. Toto usta-
novení zahrnuje nejen všechny 
občany, kteří mají v Bílině trvalé 
bydliště, ale zároveň se auto-
maticky týká všech, kteří mají na 
území města jakýkoliv druh po-
bytu.
V neposlední řadě se z vyhlášky 
vyjímá poplatkové období, kte-
ré je nově definováno zákonem, 
tedy kalendářní rok.
Nedílnou součástí nové obecně 
závazné vyhlášky je vyčíslení 
skutečných nákladů na likvidaci 
odpadu za rok 2018. Skutečné 
náklady na sběr a svoz netřídě-
ného odpadu v roce 2018 čini-
ly zhruba 6,5 milionu korun. To 
představuje při počtu 14 871 po-
platníků (počet osob z evidence 
obyvatel k 1.1.2019) náklad ve 
výši 436 korun na osobu. Zna-
mená to tedy, že při nákladu 436 
korun na osobu plus 250 korun 
ze zákona mluvíme o celkové 
ceně 686 korun na jednoho po-
platníka.
Výše místního poplatku za od-
pad nebyla změněna jedenáct 
let, od roku 2009 je placeno 
poplatníkem 500 korun. I přes 
prokazatelně zvyšující se nákla-
dy svozu netříděného odpadu, 
zůstává pro rok 2020 výše po-
platku stejná, jako v předchozích 
letech, a to 500 korun na osobu 
za rok.

Nová obecně závazná vyhláška 
č. 3/2019 o místním poplatku 
ze psů

Pro rok 2020 byla zastupitel-
stvem schválena nová obecně 
závazná vyhláška, ve které se 

mění terminologie, ale výše po-
platku za jednoho psa je zacho-
vána ve stejné výši jako v roce 
2019. Stále platí, že za jedno-
ho psa, drženého u rodinného 
domu či na samostatné zahradě 
(s výjimkou zahrad v zahrádkář-
ské kolonii) zaplatí občan 300 
korun za rok, za každého dalšího 
již 1 500 korun. Občané starší 65 
let zaplatí za jednoho psa 100 
korun za rok. Za každého dalšího 
300 korun. Město Bílina posky-
tuje poživatelům invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu úlevy v takové 
výši, že poplatek za jednoho psa 
odpovídá sazbě, jakou mají oso-
by starší 65 let, a to je 100 korun 
poplatku za rok. Každý další pes 
již má však sazbu 1 500 korun.
Psi, kteří nejsou drženi u rodin-
ných domů či samostatných za-
hradách vyjdou občana v přípa-
dě jednoho psa na 700 korun za 
rok, v případě druhého a každé-
ho dalšího na 1 500 korun.
Plátcem je držitel psa (fyzická, 
právnická osoba), který je při-
hlášen k pobytu nebo má sídlo 
v České republice. Poplatek platí 
držitel psa obci příslušné podle 
svého místa přihlášení nebo síd-
la. Jeho povinností je přihlásit 
psa nejpozději do 15 dnů od po-
řízení. Pes je zpoplatněn od věku  
3 měsíců. Splatnost poplatku 
je do 15 dnů ode dne přihlášení,  
a dále vždy do 31. 3. daného roku.

Poplatky za psy

Za psa drženého u rodinného 
domu nebo na samostatné za-
hradě (s výjimkou zahrad v za-
hrádkářských koloniích): 300 
korun za jednoho psa, 1 500 ko-
run za každého dalšího; poživa-
tel invalidního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu zaplatí za 
jednoho psa 100 korun, za kaž-
dého dalšího 1 500 korun.

Za psa, jehož držitelem je oso-
ba starší 65 let: 100 korun za 
jednoho psa, 300 korun za kaž-
dého dalšího.

Za jiného psa, než je uvedený  
v předchozích případech: 700 
korun za jednoho psa, 1 500 ko-
run za každého dalšího; poživatel 
invalidního, starobního, vdovské-

ho či vdoveckého důchodu za-
platí za jednoho psa 100 korun, 
za každého dalšího 1 500 korun.  

Osvobození od poplatku dle zá-
kona:
1. držitel psa, kterým je osoba ne-
vidomá
2. osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby podle zákona upravujícího 
soc. služby
3. osoba, která je držitelem prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P
4. osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto 
osob
5. osoba provozující útulek pro 
zvířata
6. osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní 
právní předpis

Upozornění:
Obyvatelé města Bílina si mo-
hou vyzvednout zcela zdarma 
sáčky na psí exkrementy v měst-
ském úřadu, finančním odboru, 
v přízemí kancelář č. 101, dále 
na podatelně – kancelář č. 102,  
či v informačních centrech (pod 
radnicí, Kyselka).
Od 1. ledna 2020 vstupuje na 
základě novely veterinárního 
zákona v účinnost povinnost 
označovat psy mikročipem.  
Novela veterinárního zákona za-
tím však nezavádí povinný zápis 
do jakéhokoli registru psů. Město 
Bílina tuto povinnost nezavedlo. 
V rámci projednání další novely 
veterinárního zákona byl před-
ložen návrh, podle kterého by 
k zavedení centrální evidence 
označených psů vedené státem 
mělo dojít v roce 2022.

Nová obecně závazná vyhláška 
č. 4/2019 o místním poplatku 
ze vstupného

Poplatek se pro účely této vy-
hlášky vybírá ze vstupného na 
kulturní, sportovní, prodejní nebo 
reklamní akce.
U akcí, které jsou pořádané za 
účelem charity a veřejně pro-
spěšných účelů se místní popla-
tek ze vstupného neplatí. Nově 
je však v zákoně o místních po-
platcích definováno, že výtěžek z 
těchto akcí musí být odveden na 
charitativní a veřejně prospěšné 

účely. Poplatník je povinen podat 
správci poplatku ohlášení nej-
později dva pracovní dny před 
konáním akce.

Splatnost poplatku:
a) poplatek je splatný nejpozději 
do 15 dnů po skončení akce
b) paušální částka poplatku je 
splatná do 15 dnů po skončení 
akce

Nová obecně závazná vyhláška 
č. 5/2019 o místním poplatku z 
pobytu

Další změna se týká zavedení 
poplatku z pobytu, který nahradí 
stávající místní poplatky za lá-
zeňský nebo rekreační pobyt a z 
ubytovací kapacity. Předmětem 
poplatku z pobytu bude úplatný 
pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů u jed-
notlivého poskytovatele pobytu. 
Poplatníkem poplatku z poby-
tu je fyzická osoba, která v obci 
není přihlášená.
Plátcem poplatku z pobytu bude 
poskytovatel úplatného pobytu. 
Poplatek se vztahuje i na pobyt v 
bytech a rodinných domech.
Poplatek z pobytu činí 21 korun 
za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne počátku poby-
tu. Tyto povinnosti se týkají od 
nového roku nejen ubytoven či 
penzionů, ale také úplatného 
ubytovávání v rodinných do-
mech či bytech. V případě ne-
plnění oznamovací a evidenční 
povinnosti, či v případě neplace-
ní poplatků, hrozí ubytovatelům 
citelné sankce až do výše 500 
tisíc korun.
Podrobnosti evidence a výběru 
poplatku stanovuje Obecně zá-
vazná vyhláška č. 5/2019 o míst-
ním poplatku z pobytu. Více in-
formací získáte také na telefonu 
417 810 820 a 417 810 825.

Veškeré informace k jednot-
livým místním poplatkům lze 
získat na PORTÁLU OBČANA 
na webových stránkách města 
Bílina www.bilina.cz, v sekci ŽI-
VOTNÍ SITUACE – FINANCE, kde 
jsou informace dle jednotlivých 
místních poplatcích.

Michaela Vršková, 
vedoucí finančního odboru
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KRIMI

SVODKY POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA ZVÝŠÍ BEZPEČNOST U PŘECHODŮ

S dohledem u přechodů pomohou senioři
Strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Bílina každo-
denně dohlížejí na bezpečnost dětí u škol a na přechodech pro chodce, 
které děti při cestě do školy využívají.

Jsou však i přechody, které děti ráno také 
využívají, avšak městská policie u nich  
z kapacitních důvodů pravidelný dohled 
momentálně zajistit nemůže.
Vedení městské policie se proto inspi-
rovalo u jiných měst, kde řešili obdobný 
problém a po vzoru například Liberce či 
Znojma připravilo projekt s názvem Senioři 
u přechodů. Záměrem je zapojení senio-
rů při dohledu na přechodech pro chodce  
v ranních hodinách.
V současné době městská policie hledá 
seniory či seniorky, kteří po nezbytném 
proškolení a získání úředního pověření k za-
stavování vozidel budou v první fázi dohlí-
žet na přechody na Pražské ulici u zastávky 
MHD U Holubů, na křižovatce ulic Pražská 
a Bořeňská (nad koridorem), na ulici Teplic-
ká u domů s pečovatelskou službou a na 

O útěk se hledaný nepokusil
Při běžné hlídkové činnosti v prostoru Tep-
lického Předměstí byl hlídkou spatřen mla-
dík, o kterém strážníci díky osobní znalosti 
věděli, že je po něm Policií ČR vyhlášeno 
pátrání, neboť je na útěku z výchovného 
ústavu.
Hledaný se ani před strážníky nepokusil o 
útěk, protože jeho zadržení bylo dílem oka-
mžiku. Mladíka poté hlídka MP předvedla na 
místní oddělení Policie ČR k dalšímu opat-
ření.

Nezletilí chlapci popíjeli alkohol
Na základě upozornění občanů byla hlídka 
vyslána do prostoru Pražského Předměs-
tí, kde se měli nacházet nezletilci popíjející 
alkohol. Strážníci, kteří se na místo dostavili, 
zjistili dva nezletilé chlapce, kteří konzumo-
vali alkoholický nápoj. Oznámení občanů a 
zásah hlídky byl naštěstí včasný a nezletil-
ci tak nestihli požít alkoholu větší množství. 
Provedená zkouška prokázala jen nízké 
hodnoty alkoholu v dechu chlapců, proto 
nebylo nutno na místo volat zdravotníky. 
Nezletilce si poté na služebně MP vyzved-
li jejich zákonní zástupci, se kterými budou 
případ dále řešit pracovníci oddělení soci-
álně-právní ochrany dětí. Kde a za jakých 
okolností chlapci k alkoholu přišli, je před-
mětem dalšího zjišťování.

Rodina spala ve spíži
Na služebnu MP Bílina občanem oznámeno, 
že v jednom z panelových domů v Sídlišti 
Za Chlumem, patrně v prostoru za výtahem 
spí nějaký bezdomovec. Hlídka, která se na 
místo dostavila, prověřila celý vchod, avšak 
na chodbě ani na schodišti žádného bezdo-
movce nezjistila. Strážníci však z jedné ze 
spíží zaslechli chrápání. Spíž však byla ze-
vnitř uzamčena. Po chvíli se hlídce podařilo 
osobu uvnitř probudit. Když se otevřely dve-

Městská policie Bílina nově disponuje mo-
derním ručním laserovým radarem. Stráž-
níci od roku 2006 do současnosti používali 
dnes již notně zastaralý typ radaru. Nový ra-
dar umožňuje používání v jakémkoli počasí, 
a to jak za denního světla, tak díky infračer-
venému přísvitu i v době po setmění.
Dokáže si poradit s antiradary a díky funkci 
natáčení videa lze nyní bez problémů řešit 
za rychlou jízdu také motorkáře. Městská 
policie nový radar pořídila na základě mno-
žících se stížností občanů na rychlou jízdu 
některých řidičů.
Městská policie k měření rychlosti přistu-
puje výhradně v rámci preventivní činnosti. 
Měření a zastavování vozidel bude prová-
děno na bezpečných místech, která jsou 
schválena Dopravním inspektorátem Policie 
ČR.                                                                   (mp)

ře spíže, nestačili se strážníci divit. Na pod-
laze spíže, která měla méně než dva metry 
čtvereční, spaly na kartónech dvě dospělé 
osoby a malé dítě. Osoby uvedly, že jsou 
rodina, že nemají kde přebývat a že spíž do 
které se všichni uchýlili před chladem, pa-
tří k bytu, ve kterém dříve bydleli. Strážníci 
ihned učinili veškeré potřebné kroky k zajiš-
tění bezpečnosti a zdraví dítěte. Na základě 
součinnosti strážníků, oddělení sociálně-

-právní ochrany dětí a po domluvě s rodiči 
bylo dítě neprodleně umístěno v dětském 
azylovém zařízení. Případ je nyní v kompe-
tenci příslušných orgánů, které rodině po-
skytnou nezbytnou pomoc.

Zloděje chytili při činu
Na operační středisko MP Bílina se obrátil 
občan s oznámením, že se do jeho vozidla 
někdo vloupal a stále je uvnitř. Strážníci, kte-
ří se na místo dostavili, uviděli muže, který 
jakmile spatřil hlídku, z vozidla vystoupil. 
Nic dalšího již nestihl. Byl pro podezření ze 
spáchání trestného činu na místě zadržen a 
předán do rukou přivolané hlídky Policie ČR.

Řídil opilý a bez dokladů
Že se jednosměrnou ulicí v protisměru ne-
jezdí a že pod vlivem alkoholu už vůbec ne, 
to patrně v autoškolách jedné postsovětské 
republiky nevyučují. Nebo možná vyučují, 
ale rusky hovořící řidič, který v dopoledních 
hodinách projel ulici na jednom bílinském 
sídlišti v protisměru, si to asi díky množství 
vypitého alkoholu nepamatoval. Jízdou v 
protisměru na sebe upoutal pozornost hlíd-
ky MP Bílina. Při kontrole cizinec nadýchal 
téměř 1,5 promile. A aby toho nebylo málo, 
neměl u sebe žádné doklady potřebné k ří-
zení vozidla. Řidič byl pro podezření z trest-
ného činu předán do rukou Policie ČR. 

(mp)

přechodu v ulici Důlní (křižovatka u SEBY).
Pokud se služba osvědčí, lze uvažovat o 
jejím rozšíření. Výběr vhodných kandidátů 
bude prováděn formou osobního dotazníku 
a poté výběrovým řízením. Senioři budou v 
dané lokalitě dohlížet vždy hodinu v době 
od 7 do 8 hodin. Odměna za odvedenou 
práci bude činit 120 korun za hodinu. První 
fáze projektu počítá se čtyřmi seniory s tím, 
že z výběrového řízení budou vybráni i dva 
náhradníci.
Vybraní kandidáti by měli prioritně působit 
v blízkosti svého bydliště. Výhodou je pro 
kandidáty zkušenost s řízením vozidel, a to 
vzhledem k tomu, že se budou muset orien-
tovat v dopravě a mít schopnost předvídání.
Přihlášku si zájemci mohou vyzvednout a 
poté ji vyplněnou odevzdat na služebně 
Městské policie Bílina, Želivského 51.      (mp)

Nový radar 
změří rychlost i po setmění
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ÚSPĚCH MĚSTA

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Bílina je Smart 5G město, moderní technologie 
pomohou zvýšit bezpečnost obyvatel

Tvoříme Bílinu: navrhněte, co může zlepšit život 

Především zvýšení bezpečnosti na veřejném prostranství města i uvnitř veřejných 
budov znamená pro obyvatele Bíliny výhra v soutěži 5G pro 5 měst.

Do konce ledna může veřejnost podávat své návrhy 
ke zlepšení veřejného prostranství a veřejného života 
v rámci takzvaného participativního rozpočtu Tvoří-
me Bílinu.

Pavlína Nevrlá

Díky 5G technologii, která bude 
v létě 2020 ve městě v před-
stihu spuštěna, získá dosavad-
ní městský kamerový systém 
zcela jiné parametry. 5G tech-
nologie umožní zejména sdílení 
většího objemu dat a jejich mno-
hem vyšší přenosovou rychlost 
nežli je tomu v současné době 
při využití LTE (4G) sítě. 
Po doplnění kamerového sys-
tému chytrými aplikacemi bude 
například schopný sám vyhod-
notit nebezpečnou situaci a 
upozornit na ni, dále rozpoznat 
osoby, předměty či vozidla a 

Obyvatelé města se tak mohou 
sami zapojit do rozhodování o 
investičních akcích. 
Na stránkách www.bilina.cz je 
k dispozici formulář, do kterého 
lidé vyplní své kontaktní údaje a 

mapovat jejich pohyb, to vše v 
reálném čase, s velmi kvalitním 
obrazem a možností zpětného 
přehrávání záběrů. “Právě díky 
tomu, že chceme nové techno-
logie využívat k zajištění vyšší 
bezpečnost ve městě, se náš 
projekt líbil porotě soutěže a 
podpořila ho. Nyní tedy bude-
me připravovat vše potřebné 
ke spuštění nových systémů, 
což znamená pořídit nový nebo 
upravit stávající hardware a im-
plementovat do něj nový soft-
ware, který na jiné než 5G síti 
nefunguje v plném rozsahu. 
Spuštění systému plánujeme do 
konce roku 2022. Chtěla bych 
poděkovat celému týmu, který 
soutěžní projekt připravoval a 
bude realizovat i v budoucnu, ať 
už se jedná o vedení města, za-
městnance městského úřadu a 
městské policie či koordinátora 
Daniela Vlčka ze společnosti 
Unit X,” uvedla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Stávající kamerový systém vy-
užívá k bezdrátovému přenosu 
dat vysokorychlostní mikrovln-
né spoje. Tato síť je již v součas-
né době na samé hranici svých 
možností vytíženosti a nedává 
tedy prostor k případné moder-
nizaci. 5G sítě znamenají pátou 
generaci bezdrátové telekomu-
nikace. Jde o sítě, které ve všech 
ohledech překonávají současný 
4G standard, jsou výkonnější, 
rychlejší a úspornější. 

„Software včetně integrační 
platformy, který bude spuštěn 
na 5G síti, umí například sám ro-
zeznat nebezpečné nebo pode-
zřelé chování osob na veřejném 

dále popíšou svůj návrh. “Výše 
výdajů na jednu akci je stano-
vena na maximálně 250 tisíc 
korun včetně DPH. Formulář 
je k dispozici také v informač-
ním centru. Po vypracování ho 

prostranství. Systém bude rov-
něž doplněn o speciální senzory, 
které se aktivují při překonání 
určitého hlukového limitu a jsou 
schopny rozpoznat například 
zvuk rozbité skleněné láhve, 
tříštění okna či výlohy, střelbu, 
překračování hlukových limitů – 
tedy rušení nočního klidu či vo-
lání o pomoc. Ihned o možném 
nebezpečí informují obsluhu 
systému, který může pomocí 
tzv. platformy situačního ma-
nagementu okamžitě předávat 
požadavky dalším osobám a or-
ganizacím. Do takové platformy 
lze samozřejmě napojit i mobilní 
aplikace, které usnadňují mapo-
vání incidentů v terénu. Nástroj 
lze implementovat jak pro pově-
řené složky například městskou 
policii, tak jej lze integrovat do již 
existujících aplikací pro občany, 
kteří mohou hlásit významné a 
rizikové události. Všechna tato 
data mohou být paralelně zpra-
covávána ve vysoké kvalitě díky 
5G. Klíčové samozřejmě bude 
zajistit i bezpečnost celého to-
hoto nového systému jako celku, 
a to bude nedílnou součástí naší 
spolupráce,“ uvedl Daniel Vlček, 
koordinátor projektu z technolo-
gické společnosti UnitX.

„Technologické možnosti,  které 
nám 5G přinese, chceme vyu-
žít i pro další oblasti, například 
propojení a sdílení dat, infor-
mačních systémů, kybernetic-
kého zabezpečení, výpočetního 
výkonu a úložiště pro ostatní 
organizace města, což je také v 
přímém souladu s nedávno vy-
tvořenou strategií informačních 
technologií ICT,“ doplnil Miloslav 

lidé mohou odeslat například 
prostřednictvím e-mailu, který 
je uveden na webových strán-
kách města k participativnímu 
rozpočtu, nebo ho odevzdají 
v informačním centru,” uvedla 
místostarostka města Marcela 
Dvořáková. 
Návrh musí být investičního 
charakteru, není tedy možné 
navrhovat například konání kul-
turní nebo společenské akce. 

Dvořák, vedoucí oddělení infor-
matiky.
V soutěži 5G pro 5 měst byla Bí-
lina vybrána spolu s Jeseníkem, 
Karlovy Vary, Plzní a Ústím nad 
Labem mezi šedesátkou jiných 
měst k přednostnímu testová-
ní 5G technologie. Soutěž vy-
hlásilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ve spolupráci s Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. 

„Vítězná města v rámci podpory 
regionů obdrží služby v hodnotě 
více než dva miliony korun, pů-
jde o metodickou, personální i 
marketingovou podporu. Věřím, 
že pilotní testování přinese vi-
ditelné výsledky,“ upřesnila mi-
nistryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová. Města tedy získají ex-
perimentální rádiové kmitočty 
zadarmo, podporu na posílení 
pracovního týmu, odborné kon-
zultace, budou jim uhrazeny 
náklady na analytické a další 
související aktivity a také prá-
vo používat označení Smart 5G 
město. Kromě diplomu vítězové 
během slavnostního vyhláše-
ní obdrželi také originální cenu 
vyrobenou společností Proto-
typum. Vzájemně propletená 
fialová vlákna uvnitř skleněného 
válce znázorňují tok dat a rych-
lost přenosu.
5G technologie chce Bílina prio-
ritně využívat v oblasti bezpeč-
nosti, ale v budoucnu mohou 
chytré softwary podávat infor-
mace o obsazenosti parkovacích 
míst, o aktuální dopravní situaci, 
dále by mohly počítat návštěv-
nost akcí a podobně. Partnerem 
města a poskytovatelem sítě je 
společnost O2, se kterou město 
velice dobře spolupracovalo na 
implementaci chytrých techno-
logií již v minulosti. 

Podat svůj návrh může fyzic-
ká osoba od 15 let věku. Návrh 
musí být realizovatelný na ve-
řejném prostranství nebo ve 
veřejně přístupných prostorech 
na pozemku nebo v budově ve 
vlastnictví města. S realizova-
telnými návrhy se veřejnost se-
známí v březnu, v dubnu o nich 
bude hlasovat.                          (pn)
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REGISTRACE DO ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Portál občana nabízí možnost elektronické
komunikace s úřadem, šetří čas i cestu

Olej z domácnosti nově vhazujte do černých kontejnerů

Potřebujete podat žádost snoubenců o uzavření man-
želství, o vydání mezinárodního řidičského průkazu 
nebo ohlášení stavby?

Do konce loňského roku měli obyvatelé Bíliny mož-
nost odkládat použitý olej z domácností do sběrného 
dvora.

Pavlína Nevrlá

Využijte elektronické služby 
městského úřadu Portál občana. 
Na úřad nebudete muset jít vů-
bec nebo se vyřizování značně 
zjednoduší a zkrátí. 
Do portálu je nutné se nejpr-
ve zaregistrovat. To mohou 
lidé prostřednictvím odkazu 
na webových stránkách měs-
ta nebo přímo na obcan.bili-
na.cz. Po vyplnění formuláře  
a e-mailovém potvrzení přijetí 
přijdou lidé do podatelny úřadu s 
občanským průkazem, aby byly 

Tento olej musí být v uzavřené 
PET lahvi. Od ledna 2020 mají 
lidé možnost tyto oleje vhazo-
vat do černé popelnice s kula-
tým vhozovým otvorem, určené 
k odkládání PET lahví s olejem 
z domácností. Tyto popelnice 
jsou rozmístěny po Bílině u stání 
kontejnerů na SKO a separovaný 
odpad. Do popelnice je možnost 

je zakázáno odkládat jakýkoliv 
jiný odpad. Déle jsou od ledna 
2020 rozmístěny po Bílině i po-
pelnice na odkládání kovového 
odpadu - plechovky od potra-
vin, nápojové plechovky, ostatní 
kovové předměty z domácností. 
Do popelnice se nevhazují oba-
ly znečištěné zbytky potravin  
a nebezpečnými látkami.

Monika Türbachová
odpadový hospodář MTSB

všechny údaje překontrolovány. 
“Kdo vlastní datovou schránku 
nebo elektronický podpis má 
registraci jednodušší, na úřad  
k ověření údajů už chodit ne-
musí,” uvedl vedoucí oddělení 
informatiky Miloslav Dvořák.
Po zaregistrování mohou lidé 
podávat žádosti, zasílat do-
kumenty či jinak komunikovat 
s úředníky a vedením města.  
V některých případech na úřad 
vůbec nebudou muset chodit,  
v jiných přijdou třeba pouze 
dokument podepsat. Díky této 
službě vymizí vyplňování formu-

odkládat uzavřené PET lahve  
s olejem z domácností, kon-
krétně s použitým jedlým ku-
chyňským olejem. Olej se do 
popelnice nevylévá, ale vhazuje 
v pečlivě uzavřené a otřené PET 
lahvi, aby olej na vzduchu neza-
páchal. Skleněné lahve je vzhle-
dem ke způsobu odkládání za-
kázáno používat. Do popelnice 

Seznam sběrných míst na kon-
tejnerových stanovištích:

Zelený dům, ul. Tyršova
SUNN - stání u hasičárny
Za Chlumem č.4
Čapkova č.2
Za Chlumem č.2
Zahradní 310
Fügnerova 102
Tylova 309
ul. Jiráskova
Sběrný dvůr - areál MTSB 

PROJEKTY

Realizované projekty z Programu prevence kriminality 2019 
Ministerstva vnitra ČR

Městu Bílina se podařilo i pro tento rok získat dotaci  
z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

Předloženy byly dva projek-
ty - víkendové pobyty pro děti v 
evidenci orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) a ochrana 
majetku občanů za pomoci fo-
renzního identifikačního značení. 
Na třetí projekt získalo město 
dotaci již minulý rok, a tak tento 
rok pokračuje realizace tříletého 
projektu na podporu dvou asis-

odvahy, najít poklad, ale také 
se dozvědět nové informace z 
přednášek pracovníků zúčast-
něných institucí.
Cílem druhého projektu je 
ochrana majetku občanů, tzv. 
syntetickou DNA. Jedná se o 
moderní metodu značení, která 
má primárně preventivní cha-
rakter. Díky registraci předmětu 
v místní i mezinárodní databázi 
lze zjistit skutečného majitele. 
Projekt je zaměřen na označení 
jízdních kol a kompenzačních 

tentů prevence kriminality. Cel-
kem tři víkendové pobyty po-
řádal tento rok orgán sociálně 
právní ochrany dětí Městského 
úřadu Bílina za účasti strážníka 
Městské policie Bílina a pracov-
nice Probační a mediační služby 
Teplice. Děti tak měly možnost 
si nejen užít krásnou přírodu, 
zasoutěžit si, zvládnout stezku 

pomůcek (mechanické a elek-
trické vozíky, speciální vozíky 
pro děti a kočárky, elektrické sk-
útry, handbike, chodítka, spor-
tovní vozíky, tříkolky a další po-
můcky).
Všechny tři zmíněné projekty 
jsou podpořeny Ministerstvem 
vnitra ČR z Programu prevence 
kriminality pro rok 2019 a z roz-
počtu města Bílina. 

Ing. Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů

lářů v kancelářích. “To je největší 
výhoda. Lidé si formuláře bu-
dou moci vyplnit v klidu svých 
domovů, beze spěchu. Pak je 
rovnou odešlou na podatelnu, 
která je předá příslušnému od-
boru,” upřesnil vedoucí. 

Mnoho možností

Jestli bude ještě nutná jejich pří-
tomnost na úřadě nebo se vše 
vyřídí elektronicky, se lidé dozví 
z informačního e-mailu, který 
obdrží po odeslání dokumentu. 
Portál také nabízí možnost na-
hlédnout do rozklikávacího roz-
počtu města nebo do registru 
pohledávek. Tam se občan do-
zví, zda nemá nějaké pohledáv-
ky k městu. Třeba nezaplacený 

poplatek za svoz odpadů nebo 
za psa. Pokud nějaké závazky  
k městu má, může si prostřed-
nictvím portálu zažádat o splát-
kový kalendář. 
Portál občana byl spuštěn  
v rámci projektu Konsolida-
ce IT. Hlavním cílem je umož-
nit lidem elektronický kontakt  
s úřadem. Po odeslání žádosti  
či dokumentu lidé uvidí, v jakém 
stavu jejich věc je. Na portálu 
najdou také instruktážní videa  
k nejčastějším životním situacím. 
Zaregistrovat se mohou i lidé ze 
spádových obcí. “Práce s portá-
lem se nemusí nikdo bát, vše je 
tam přehledné a srozumitelné,” 
doplnil Miloslav Dvořák. 
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ

ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

ŽIJEME ZDRAVĚ

Začala platit zákonná
povinnost čipování psů

Senioři vyslechli 
přednášku o zdraví

Od 1. ledna 2020 začala 
platit povinnost označo-
vat psy na území České 
republiky mikročipem.

Bez označení mikročipem ne-
bude platné povinné očkování 
psa. Číslo mikročipu musí být 
zaznamenáno v dokladu o oč-
kování psa (pas, očkovací prů-
kaz). Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vztekli-
ně. Mikročipem nemusí být 
označeni psi s jasně čitelným 
tetováním provedeným před 3. 7. 
2011. Označení psů mikročipem 
provádějí soukromí veterinární 

Jednou z činností Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Bílina je poskyto-
vání sociálně právní ochrany 
dětem. Tento pojem je vymezen 
zákonem č. 359/1999 Sb., o so-
ciálně právních ochraně dětí. 
Dle tohoto právního předpisu se 
sociálně právní ochranou dětí 
rozumí zejména ochrana práva 
dítěte na příznivý vývoj a řádnou 
výchovu, ochrana oprávněných 
zájmů dítěte, včetně ochrany 
jeho jmění, působení směřující 
k obnovení narušených funkcí 
rodiny, zabezpečení náhrad-
ního rodinného prostředí pro 
dítě, které nemůže být trvale 
nebo dočasně vychováváno ve 

Koncem loňského roku se ko-
nalo vánoční setkání devate-
nácti hostomických seniorů v 
přednáškové místnosti ordina-
ce praktického lékaře. Setkání 
s přednáškou na téma Žijeme 
zdravě i o vánocích bylo zahá-

jeno poslechem koled, vzpo-
mínáním na zvyky a pokrmy z 
doby dětství přítomných senio-
rů. Vyzkoušeli jsme si i rozkroje-
ní jablíčka a na závěr si popřáli 
štěstí a zdraví i v roce 2020.

Naděžda Maurerová

lékaři, kteří jsou oprávněni vy-
konávat veterinární léčebnou a 
preventivní činnost. 
Pořizovací cena mikročipu se 
pohybuje od 120 do 500 korun. 
Další částku si soukromí vete-
rinární lékaři účtují za aplikaci 
mikročipu, ceny jsou smluvní. 
Za psa bez povinného označení 
hrozí pokuta až 20 tisíc korun, 
protože na psa bude pohlíženo, 
jako kdyby neměl platné očko-
vání proti vzteklině. Dozorovým 
orgánem je Státní veterinární 
správa. Více informací nalezne-
te na jejich internetových strán-
kách: www.svscr.cz/zdravi-zvi-
rat/povinne-oznacovani-psu.

 (red)

vlastní rodině. Předním hledis-
kem sociálně-právní ochrany je 
zájem a blaho dítěte, ochrana 
rodičovství a rodiny a vzájemné 
právo rodičů a dětí na rodičov-
skou výchovu a péči. Přitom se 
přihlíží i k širšímu sociálnímu 
prostředí dítěte.
Sociálně právní ochrana se po-
skytuje standardně nezletilému 
dítěti, tj. osobě mladší 18ti let, v 
omezení míře dítěti nezletilému, 
ale plně svéprávnému (dle §37 
NOZ) a ve zvláštních případech 
i dětem, které v ČR nemají po-
volen trvalý pobyt, nejsou zde 
hlášeny a nejsou oprávněny zde 
pobývat.

kolektiv OSPOD Bílina
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ROZHOVOR

Pavel Krouský: Chci dělat divadlo svobodně
V Bílině vznikl nový divadelní spolek Potichu a po tmě.  Vedoucími souboru jsou Pavel Krouský a Jitka Čižko-
vá. Zatím ještě doplňuje řady svých členů a začíná cvičit první dvě hry. V budoucnu by chtěl být vidět nejen  
v bílinském divadle, ale i při jiných akcích města a také v dalších divadlech. Hrát budou jak pro dospělé, tak pro 
děti. O činnostech spolu i o jeho budoucnosti hovořil Pavel Krouský v následujícím rozhovoru. 

Pavlína Nevrlá

Jak nový divadelní spolek vznikl?

Jako divadelní spolek jsme kdysi existovali 
v Krupce, po čase jsme z různých důvodů 
přestali fungovat a přestali jsme se scházet. 
Někteří členové přestali hrát úplně, jiní pů-
sobili u divadelních spolků v jiných městech. 
Po letech jsem se sešel s kolegou, který v 
tom krupském souboru hrál se mnou. Ten 
znovu oživil myšlenku založení ochotnic-
kého divadla. Pustili jsme se ještě s jednou 
kolegyní do příprav, hledali jsme nové členy, 
a přestože ten kolega, kvůli kterému jsme 
začali divadelní spolek znovu oživovat, za-
nedlouho ve spolku přestal působit, rozhod-
li jsme se to už dotáhnout do konce. Věděli 
jsme, že v Bílině v současné době divadelní 
spolek není, tak jsme se zkusili domluvit s 
vedením kulturního centra a klaplo to. 

Jaké je nyní složení spolku?

Nyní je nás deset. Ve spolku jinak máme 
velmi věkově různorodou skupinu, nejmlad-
ší člence je dvanáct let. 
Už nacvičujete nějakou hru?

Nyní připravujeme Revizora. Hru bychom 
chtěli uvést letos zjara. Chtěli bychom také v 
budoucnu připravit představení pro děti, do 
kterého bychom je i zapojili.

Proč zrovna Revizor?
Hry je velmi nadčasová. Například korupční 

prostředí v Revizorovi bylo a stále je aktuál-
ním tématem. Takže stačí malinko přizpůso-
bit text a hra je aktuální. A tyto motivy, hlav-
ně v komedii, se lidem stále líbí.

Jak často se scházíte?

Scházíme se jednou až dvakrát týdně v di-
vadle. Někdy je těžké se sejít, protože všich-
ni členové mají svá zaměstnání, třeba i na 
směny, takže nemůže každé odpoledne 
cvičit. Ale moc děkuji všem členům za jejich 
ochotu, protože opravdu dělají vše pro to, 
abychom hru nacvičili a mohli s ním na jaře 
vystoupit. 

Kde sháníte kostýmy a kulisy?

Máme mezi sebou jednoho výtvarníka, kte-
rý nám nakreslí prospekty. To jsou taková ta 
zavěšená plátna, na kterých jsou namalova-
né některé kulisy nebo pozadí. Samozřejmě 
uvítáme, když by nám něco darovali lidé. Do 
divadla se vždy hodí stylová dřevěná židle, 
pohovka, lavička, skříňka nebo lampa. Dále 
samozřejmě kostýmy nebo různé doplňky 
jako klobouky, hůlky a podobně. Za každou 
takovou maličkost budeme velmi vděčni. 
Stejně tak nám mohou lidé pomoci malovat 
ty prospekty. 

Jak jste se vy sám dostal k herectví?

Touhu jsem v sobě měl vždy, moc mě hraní 
lákalo a bavilo. V mládí jsem se věnoval tan-
ci, živil jsem se jím v zahraničí, ale pořád mě 
to táhlo k divadlu, chtěl jsem se vyjadřoval 

slovem. Už ve školce jsem jiným dětem hrál 
pohádky a recitoval. Nikdy jsem ale nechtěl 
hrát oficiální divadlo, tam není tolik osobní-
ho prostoru. Výběr her je předem daný, ne-
můžete ho ovlivnit. To není tak úplně to, co 
bych chtěl dělat. Chci dělat divadlo svobod-
ně. Musím mít, jak říkal Shakespeare, volnost 
pravdu říct. Nechci říkat to, co je předepsa-
né, třeba jen proto, abych se uživil. V tom je 
ta svoboda ochotnického divadla. 

Jak vás mohou kontaktovat případní zá-
jemci o členství ve spolku nebo lidé, kteří by 
vám chtěli pomoci?

Nejlepší bude, když mi zavolají na číslo 608 
777 087, řeknou mi konkrétně, zda by se k 
nám chtěli přidat, jaké mají časové možnosti 
a podobně, nebo s čím by nám chtěli pomo-
ci, a na všem se domluvíme. Budeme velmi 
rádi za jakoukoli podporu.  

Máte ve svém okolí zajímavou osob-
nost, o jejímž koníčku, zálibě nebo 
činnosti by se měli dozvědět i ostat-
ní? Dejte nám tip na rozhovor. Vaše 
náměty můžete posílat na adresu  
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Děkujeme
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Senioři si užili vánoční
besídky i díky dětem

Pacienty potěšily písničky, 
básničky i dobroty

Do onkologické poradny se 
mohou objednávat pacienti

Navštívili Vánoční dům
i koncert orchestru

Zástupci města potešili 
návštěvou i přáním

Velmi pěkné adventní poseze-
ní s hudbou a povídáním o Vá-
nocích si pro seniory v Domě s 
pečovatelskou službou a Klubu 
důchodců Havířská připravili 
žáci ZUŠ Gustava Waltera pod 
vedením paní učitelky Ducho-
slavové, ve spolupráci s bílin-
ským arciděkanem Marcinem 

Zaměstnanci lůžkových oddě-
lení pro pacienty připravili zá-
bavné odpoledne s vánoční té-
matikou. Jako každý rok úvodní 
slovo k vánočním svátkům pro-
nesl farář Marcin Saj, poté bás-
ničky a písničky přednesly děti 
z MŠ Žižkovo údolí a ZŠ Aleská. 
Děti z mateřské školky rozdaly 
pacientům ručně vyrobená vá-

Ambulance je otevřená v pon-
dělí a ve středu od 13 do 17 ho-
din, umístěna v 1. patře za am-
bulancí interny.
Onkologická poradna slouží:
1. pacientům vyléčeným po 
onkologické nemoci k dalšímu 
sledování jejich zdravotního sta-
vu se zaměřením na eventuální 
brzké odhalení znovuvypuknutí 
onkologické nemoci;
2. pacientům, u kterých probíhá 
forma onkologické terapie, např. 
hormonální terapie (injekční, 
tabletová). Chemoterapie/ bio-
terapie se podávat nebude.

Vypravili se na výlet do Doubí 
u Karlových Varů, kde navštívili 
Vánoční dům. Ocitli  se v krásně 
vyzdobeném vánočním světě 
plném ozdob, dekorací, světý-
lek, svíček a stromečků. Expo-
zice byla prodejní, tak  zájemci 
mohli udělat radost sami sobě, 
či koupit originální dárek pro své 

Popřát krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho štěstí v novém 
roce seniorům se v prosinci vy-

Sajem a pracovnicemi Pečo-
vatelské služby. Vánoční písně 
zazněly také v Klubu důchodců 
Aléská, kde také proběhlo bla-
hopřání jubilantům klubu a ná-
sledovala taneční zábava.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina

noční přáníčka, což některé pa-
cienty dojalo až k slzám. Letos 
novinkou bylo i zpívání s kytara-
mi, které secvičily naše usmě-
vavé sestřičky. Domácí linecké 
od našich kuchařek a jablečný 
štrůdl od staničních sestřiček 
doladil uvolněnou atmosféru.

HNsP

3. klinický onkolog bude prová-
dět další výkony zaměřené na 
symptomy onkologické nemoci 
(podání injekční/ infuzní anal-
getické terapie při bolestivých 
stavech, nutriční intervence, 
punkce maligního ascitu apod.).
Pacienti se na onkologické vy-
šetření mohou objednávat u 
všeobecné sestry Daniely Žáč-
kové na telefonním čísle 721 944 
082. Volat můžete v pondělí a 
ve středu od 7 do 16.30 hodin, v 
úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 14 
hodin. 

HNsP

blízké. Dalším cílem seniorů byl 
teplický  dům kultury, ve kterém 
se konal tradiční Vánoční kon-
cert Orchestru Václava Hybše s 
pražskými umělci. Obě akce se 
velmi líbily a všichni se těší na 
další.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina

daly místostarostka města Mar-
cela Dvořáková, vedoucí Pečo-
vatelské služby Bílina Markéta 
Kalivodová s Evou Drégrovou  
a Alena Procházková z odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví.
Navštívily bílinské obyvatele  
v oddělení sociálních lůžek 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou, klienty Domova důchodců 
Bystřany a Podkrušnohorských 
domovů sociálních služeb  
v Teplicích. V příjemné předvá-
noční atmosféře předaly senio-
rům upomínkové předměty.

 (pn)

Hornická nemocnice s poliklinikou otevřela onkolo-
gickou poradnu.

Ani v posledním měsíci roku členové obou klubů dů-
chodců nezaháleli. 
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Pavel Kreml: V malování dávám přednost opravdovosti

Žáci tančili zimní pohádky

Kapela The Tap Tap 
přivezla nejčernější humor

Přednáškový cyklus 
se věnuje józe a taiči

Loňské seniorpasy 
je potřeba vyměnit

Žáci tanečního oboru z bílinské základní umělecké 
školy se opět sešli při vystoupení v městském divadle.

Městská knihovna v Bílině pořádá přednáškový cyk-
lus s názvem Jóga – moje vášeň.

Od 1. ledna 2020 platí nová pravidla pro vydávání 
seniorpasů na kulturní akce města Bílina. 

Lada Hubáčková

Žádné krajinky nebo budovy, Pavel Kreml maluje převážně mys-
tifikace, které vychází z reálných věcí. Jeho pojetí malby sice zní 
abstraktně, ale cesta k němu byla poměrně jednoduchá. „V roce 
1980 jsem skončil se svou původní profesí elektromechanika, pro-
tože jsem se na výstavě v Duchcově seznámil s Eduardem Vackem.  
Na jeho doporučení jsem si přečetl divadelní hru Král Ubu a hned 
jsem věděl, že budu vytvářet mystifikace,“ popsal svoje první kroky 
v malířství Pavel Kreml, ale jeho cesta k malbě zase tak jednoduchá 
nebyla. „O tom, že se stanu malířem, jsem měl jasno už v pěti letech. 
Malování jsem považoval za dobrou fintu na holky. Můj první obraz 
byl řez mraveništěm,“ upřesnil s tím, že rodiče mu uměleckou školu 
vymlouvali, aby nebyl chudý.
Pavel Kreml má za sebou několik výstav a jeho nejslavnějším klien-
tem, který vlastní jeho obraz je kytarista Jeff Beck, který svou karié-
ru začínal s Rodem Stewartem. Největším vzorem je rakouský malíř 
Gottfried Helnwein. Pavel Kreml rád maluje ženy, které jak sám říká, 
si vybírají spíše ony jeho. „Nebaví mě malovat ženy jako z playboye, 

jsou nudné a působí sterilně. Dávám přednost opravdovosti, takže 
raději budu malovat devadesátiletou ženu, která váží dvě stě kilo,  
u té se mohu umělecky vyjádřit.“
Společně s Pavlem Kremlem bude vystavovat plastiky teplický 
umělec Eduard Vacek, který se výtvarnému umění věnuje již od 70. 
let minulého století. Od začátku byl výrazně ovlivněn výtvarnou sku-
pinou Šmidrové, kteří na něj zapůsobili svojí filozofií divna. Po invazi 
varšavských vojsk v roce 1968 byl vyřazen z galerií a depozitů. „Mu-
sel jsem se naučit vyrábět objekty a plastiky v rámci této filozofie 
sám,“ prozradil Eduard Vacek, který má za sebou undergroundové 
výstavy České Lípě, v Praze, na severočeských výsypkách a soukro-
mých akcích. Stal se členem teplické skupiny Terč a jako člen vysta-
voval v galeriích měst severočeského kraje, než byl zakázán kultur-
ním ideologickým dozorem. „Po změně politického klimatu jsem se 
do skupiny vrátil a stal se jejím mluvčím při vernisážích a derniérách,“ 
doplnil Vacek, který maluje obrazy a vytváří objekty, které oscilují v 
průsečíku mezi dadaismem, surrealismem a patafyzikou. Jejich ob-
sahem bývá mystifikace, nadsázka, ironie a parafráze.
Výstava se koná v Galerii Pod Věží do 31. ledna 2020.

Žáci tanečního oboru z bílinské 
základní umělecké školy se opět 
sešli při vystoupení v městském 
divadle. Tentokrát měl jejich 
koncert název Zimní pohádky. 
Návštěvníci shlédli vystoupení 
nejmenších dětí i starších sólistů 

a souborů. Ladným tancem je žáci přenesli například do země Sně-
hové královny, sněhuláků i ke Sněhurce a sedmi trpaslíkům. K vidění 
byl i klasický balet nebo lidový tanec.                                                 (pn)

Máte-li rádi černý humor stejně jako 
černou kávu, přijďte do knihovny na 
výstavu. Od 1. ledna do 31. března roku 
2020 budeme šířit nakažlivou vlnu čer-
ného humoru. A když říkáme černého, 
myslíme tím toho nejčernějšího.
V 1. patře knihovny je již nainstalováno 
přes padesát černých vtipů, přičemž 
každý z nich prošel tvrdou cenzurou 
členů kapely The Tap Tap. Nejtemnější 
odstín černé legrace je opravdu spo-

lehlivě zaručen! Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam 
černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných 
věcech s nadhledem. Smysl pro černý humor je specificky česká 
vlastnost a prochází napříč celou naší společností.   Alena Hubáčková

Je-li váš cíl blízký této životní filozofii, budete u nás na správné ad-
rese. Čekají vás čtyři přednášky, týkající se očisty ducha i těla. Tři 
ženy a jeden muž nám představí svůj životní příběh spojený s jógou 
či taiči. Hledat budeme odpovědi na otázky, proč se józe nebo taiči 
věnují, jak je tato vášeň ovlivnila, co jim dala či vzala. 
Přednášky budou probíhat jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek 
od 17 hodin. Přednáškový cyklus zahájí bílinská lektorka jógy Lenka 
Schuldesová ve čtvrtek 23. ledna 2020.
Závěr každé hodinové přednášky bude spojen s půlhodinovou 
ukázkovou lekcí jógy. Cvičit budeme v oddělení pro dospělé. Cyklus 
ve čtvrtek 6. února doplní přednáška o zdravém stravování. Té se 
ujme Lucie Beyerová. Žena, která vybudovala restauratérský podnik 
Biorestaurace Zahrada.                                                    Alena Hubáčková

Kdo již vlastní seniorpas, bude mu vyměněn v Informačním centru 
pod věží. Nové seniorpasy platí do 31. prosince 2020.
Seniorpas bude vydán osobě, která pobírá starobní důchod, má 
bydliště v Bílině nebo ve spádové obci, která má s Bílinou uzavřenou 
smlouvu o spolupráci. Více informací podají pracovníci informačního 
centra osobně nebo na telefonu 775 601 264.                                 (hub)

KULTURA

GALERIE POD VĚŽÍ

ZUŠ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

SENIORPASY
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Z RADNICE
ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2020 

Bílina bude letos hospodařit
s necelými čtyřmi sty miliony

Osmdesát milionů město proinvestuje

Město Bílina bude v letošním roce hospodařit s mírně 
schodkovým rozpočtem.

Na rok 2020 je naplánovaná řada investičních akcí,  
u některých se jedná o přípravné práce. Na opravy  
či budování v oblasti komunikací jsou vyčleněné ne-
celé čtyři miliony korun.

příjmy z úhrad za dobývání ne-
rostů či dotace od státu, kraje 
nebo obcí.
Daňové příjmy jsou navrhovány 
pro rok 2020 ve výši 314 mili-
onů korun. Zdrojem daňových 
příjmů obce jsou podíly na ce-
lostátním hrubém výnosu daní 
podle zákona o rozpočtovém 
určení daní.
Podle Horního zákona obdrže-
lo město v roce 2019 úhradu 
za dobývání nerostů zhruba 37 
milionů. Jelikož bude těžba v 
letošním roce podle informací 
Severočeských dolů pokračovat 
ve stejném rozsahu, počítá le-
tošní rozpočet se stejnou část-
kou.
Výnos za daň z hazardních her 
je v návrhu rozpočtu 2020 kal-
kulován podle průměru výnosů 
z předchozích let, a to ve výši 10 
milionů korun.
Daň z nemovitých věcí je kalku-
lována ve stejné výši jako v roce 
2019, a to ve výši 14 milionů ko-
run.
Nedaňové příjmy jsou navrho-
vány pro rok 2020 v celkové 
výši 32,8 milionu korun. Navýše-
ny jsou příjmy z poskytovaných 
služeb, prodeje zboží, věcná 
břemena, pronájmy nemovitos-
tí a zejména úroky z běžných 
a termínovaných účtů. V roce 
2019 byla uzavřena smlouva o 
termínovaném vkladu s úložkou 
ve výši 150 milionů korun.
Kapitálové příjmy budou činit 
3,3 milionu korun. Příjmy z dota-

tvoří rezerva na případné opravy 
či budování parkovišť a milion je 
připraven na případné budování 
cyklostezek.
Jednou z největších položek le-
tošního rozpočtu jsou investice 
do základních škol. Celkem si 
vyžádají přes 24 milionů korun, 
část se navrátí z dotace. V Zá-
kladní škole Lidická se plánují 
opravy sociálního zařízení, fa-
sády, střechy, říms a komínů, do-
končení výměny okapů a svodů, 
rekonstrukce kotelny a sanační 

Pavlína Nevrlá
 
Město Bílina bude v letošním 
roce hospodařit s mírně schod-
kovým rozpočtem. Zastupi-
telstvem schválený rozpočet 
počítá s příjmy ve výši 386 mili-
onů korun a s výdaji 414 milionů. 
Osmadvacetimilionové saldo 
bude v případě potřeby finan-
cováno z přebytku hospodaření 
z minulých let. Na investice pů-
jde přes 81 milionů. “Rozpočet je 
navrhován jako mírně schodko-
vý s tím, že můžeme očekávat v 
průběhu roku další příjmy, které 
nejsou v rozpočtu zahrnuté. Na 
konci roku tedy předpokládáme, 
že bude rozpočet vyrovnaný. 
Volné finanční prostředky z pře-
dešlých let se snažíme zhodno-
covat, například formou termí-
novaných vkladů. Již několik let 
navíc město nemá žádný úvěr a 
nepočítáme s takovým druhem 
financování ani v letošním roce,” 
sdělila starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
Příjmy oproti loňskému navrho-
vanému rozpočtu vzrostou pro 
rok 2020 o zhruba deset milio-
nů korun, výdaje se navýšily o 
více než 62 milionů, z toho o 40 
milionů byly navýšeny investič-
ní výdaje a o 22 milionů výdaje 
běžné. Z běžných výdajů se jed-

Přes dva miliony bude stát opra-
va prostoru před garážovým 
stáním v Čapkově ulici, milion 
je vyčleněn na dílčí opravy ko-
munikací, tři sta tisíc bude stát 
vybudování ostrůvku přes sil-
nici 1/13 u fotbalového hřiště, 

cí v návrhu rozpočtu roku 2020 
jsou navrhovány v celkové výši 
36 milionů. Do návrhu rozpočtu 
jsou zařazeny dotace ze státního 
rozpočtu na výkon státní sprá-
vy, dotace na odborné učebny 
v základních školách, zateplení 
dvou bytových domů v ulici 5. 
května a dále to jsou dotace na 
základě uzavřené smlouvy na 
asistenty městské policie.
 
Výdaje a investice města
 
Běžné výdaje jsou navrhovány 
ve výši 333 milionů korun. Tak-
zvané provozní výdaje vycházejí 
z návrhů jednotlivých odborů, 
organizací zřízených městem 
Bílina a dále se jedná o finanční 
prostředky, které jsou potřebné 
na činnosti plánované v roce 
2020.  Běžnými výdaji jsou třeba 
opravy a údržba silnic a chodní-
ků, provoz veřejného osvětlení, 
údržba veřejné zeleně, příspě-
vek na dopravní obslužnost, 
provoz dětských hřišť, příspěvek 
na provoz technických služeb, 
příspěvky příspěvkovým orga-
nizacím školského typu.
Kapitálové výdaje jsou navrho-
vány ve výši 81 milionů podle 
požadavku jednotlivých odbo-
rů a organizací města. Největší 
podíl na výdajích v této třídě činí 
plánované investiční akce.

práce. Vše zhruba za jeden mi-
lion. Další devět milionů letos 
město investuje do zřízení od-
borných učeben a bezbariéro-
vého řešení této školy.
V Základní škole Aléská se pro-
investuje 4,25 milionu korun. 
Milion a čtvrt si vyžádá oprava 
běžecké dráhy, dva miliony jsou 
vyčleněné na modernizaci stro-
jovny vytápění, další statisíce 
bude stát rekonstrukce střechy, 
oprava prasklin ve zdech a opra-
va betonové plochy před školou.

ná například o zvýšení příspěv-
ků o 1 milion na školská zařízení, 
kde je zřizovatelem město Bílina, 
dále se zvýšily výdaje na kulturu 
o 800 tisíc či příspěvek na pro-
voz MTSB o 7,6 milionů korun. 
Rozpočet roku 2020 počítá i s 
předfinancováním dotací, které 
jsou proplacené zpětně.
Plán letošního rozpočtu je vy-
pracován velmi reálně. “Chtěli 
jsme, aby co nejvíce odpovídal 
skutečnosti. Letos jsme tedy 
plánovali výdaje na investice 
tak, aby bylo čitelné, co se stih-
ne proinvestovat. Někde tedy 
počítáme jen s výdaji na pro-
jektovou dokumentaci nebo 
jiné přípravné práce a částka na 
samotnou realizaci bude v roz-
počtu zohledněná až příští rok.  
V jiném případě je letos zahrnu-
ta částka například jen na jednu 
etapu prací,” vysvětlila vedou-
cí finančního odboru Michaela 
Vršková.
 
Příjmy města
 
Městské příjmy jsou tvořeny 
z větší části ze sdílených daní, 
jako je například daň z příjmů fy-
zických a právnických osob, daň 
z přidané hodnoty, dále se jedná 
o příjem z daně z hazardních her, 
místní a bytové poplatky, daň z 
nemovitosti, správní poplatky, 

přechod pro chodce v Sídlišti  
Za Chlumem u bloku 3 si vyžá-
dá 250 tisíc. Za necelé tři milio-
ny bude vybudován chodník v 
Mostecké ulici podél hřbitova, 
pět milionů nechá město na díl-
čí opravy chodníků, tři miliony 
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2,5 milionu, dalších 7,5 milionu 
si vyžádají stavební práce v dal-
ších letech. Přes půl milionu pů-
jde na opravy dopravního hřiště.
V Pohádkovém lese bude měs-
to pokračovat v revitalizaci  
a umístí tam lampy a kamerový 
systém, práce si vyžádají přes 
milion korun.
V letošním roce bude město in-
vestovat do areálu Kyselky, a 
to i do hlavní budovy. Nejdříve 
připraví projektovou dokumen-
taci a následně plán opravy bu-
dovy. Ty vyjdou na pět milionů a 
budou realizovány v roce 2021. 
Restaurace U Kádi dostane no-
vou fasádu za necelé tři miliony.
S částkou ve výši skoro pěti  
a půl milionu počítá rozpočet 
pro Hornickou nemocnici s po-
liklinikou. Tam se bude za 3,5 
milionu rekonstruovat kanali-

V Základní škole Za Chlumem 
bude za 2,4 milionu oprave-
na jídelna a za 650 tisíc dílny,  
ve kterých vzniknou technické 
kluby. Vybudování plotu kolem 
školy bude stát půl milionu.  
Tři sta tisíc si vyžádá vypraco-
vání projektové dokumentace  
na rekonstrukci střechy, sa-
motná akce bude realizována  
v dalších letech. Skoro pět a půl 
milionu bude stát vybudování 
odborných učeben a bezbarié-
rové řešení školy.
Přes dvanáct milionů půjde  
z rozpočtu v následujících 
letech na opravy v základ-
ní umělecké škole. Projekt je 
rozdělen do let 2020 a 2021.  
Tam se budou měnit okna, sni-
žovat energetická náročnost bu-
dovy, opravovat fasáda a upra-
vovat vstup do školy.

zace při první etapě, milion je 
vyčleněný na různé dílčí opravy 
a čtyři sta tisíc budou stát pro-
jektové dokumentace na rekon-
strukci rehabilitací a odborných 
ambulancí. Čtrnáct milionů 
bude stát výstavba multifunkč-
ního objektu u Domova s pečo-
vatelskou službou, který propojí 
dvě budovy. Za osm milionů 
bude snížena energetická ná-
ročnost dvou městských domů 
v ulici 5. května. Jeden milion 
korun vůbec poprvé dalo měs-
to k dispozici veřejnosti v rámci 
participativního rozpočtu Tvo-
říme Bílinu. “Vůbec poprvé je  
v rozpočtu města zahrnuta část-
ka, o jejímž uplatnění bude moci 
rozhodnout veřejnost. Své ná-
vrhy může podávat až do konce 
ledna,” upřesnila místostarostka 
města Marcela Dvořáková.

Peníze do sportu, volného času 
i zdraví

V letošním roce by měly být vy-
měněné lavice v hledišti letního 
kina za půl milionu korun, dále 
bude za necelých sedm set tisíc 
opraven prostor před pódiem. 
Připraveno je také čtvrt milionu 
na projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci vzduchotechni-
ky a zázemí v městském diva-
dle. Stejnou částku si vyžádají i 
opravy v Zelené hale a v zimním 
stadionu. V roce 2020 město 
počítá se zadáním projektové 
dokumentace na celkovou re-
konstrukci zimního stadionu.
V areálu koupaliště bude zde-
molována správní budova, 
opraveno zázemí autokempu a 
vybudována nová recepce. De-
moliční práce vyjdou letos na 

Příjmy celkem:  386 387 000 Kč

- daňové příjmy:  314 048 000 Kč
- nedaňové příjmy:  32 807 000 Kč
- kapitálové příjmy:  3 300 000 Kč
- dotace:   36 232 000 Kč
 
Výdaje celkem:  414 323 000 Kč

- běžné výdaje:  332 851 000 Kč
- kapitálové výdaje:  81 472 000 Kč
 
Saldo:   -27 936 000 Kč

Zajímavosti:

Příjem města ze sdílených daní:    238 000 000 Kč

Příjem města z poplatku za komunální odpad:  6 000 000 Kč

Příjem města z poplatku ze psů:   300 000 Kč

Příjem města z daně z nemovitosti:   14 000 000 Kč

Příjem města z daně z hazardních her:   1 500 000 Kč

Příjem města z daně z technických her:   8 500 000 Kč

Přijaté sankční platby:     2 895 000 Kč

Rozpočty jednotlivých organizací:

Mateřské školy:   6 898 000 Kč

Základní školy:   12 632 000 Kč

Základní umělecká škola:  516 000 Kč

Dům dětí a mládeže:   2 046 000 Kč

Informační centrum:   1 415 000 Kč

Městská knihovna:   1 195 000 Kč

Kulturní centrum:   5 900 000 Kč

Městské technické služby:  73 884 000 Kč

6 898 000 Kč

12 632 000 Kč

516 000 Kč

2 046 000 Kč

1 415 000 Kč

1 195 000 Kč

5 900 000 Kč

73 884 000 Kč

Příjmy / výdaje jednotlivých odborů

Odbor školství kultury a sportu:    3 611 000 Kč / 43 420 000 Kč

Odbor dopravy:     7 750 000 Kč / 8 097 000 Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:   690 000 Kč / 7 437 000 Kč

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:  534 000 Kč / 3 160 000 Kč

Odbor nemovitostí a investic:    24 060 000 Kč / 26 699 000 Kč

Odbor nemovitostí a investic:    11 121 000 Kč / 109 672 000 Kč

Odbor správní a vnitřních věcí:    1 068 000 Kč / 102 654 000 Kč

Finanční odbor:    333 953 000 Kč / 78 642 000 Kč

Živnostenský úřad:     240 000 Kč / 0

Městská policie:     1 780 000 Kč / 33 252 000 Kč

Odbor dotací a projektů:    1 580 000 Kč / 1 290 000 Kč

3 611 000 Kč / 43 

420 000 Kč

7 750 000 Kč / 8 097 000 Kč

690 000 Kč / 7 437 000 Kč

534 000 Kč / 3 160 000 Kč

24 060 000 Kč / 26 699 000 Kč

11 121 000 Kč / 109 

672 000 Kč

1 068 000 Kč / 102 654 000 Kč

333 953 000 Kč / 78 642 000 Kč

240 000 Kč / 0

1 780 000 Kč / 33 252 000 Kč

1 580 000 Kč / 1 290 000 Kč
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Děti si vyzkoušely bruslení na ledě Předškoláci si užili výlet do IQ parku

Jarmark vyzdobil školu ve stylu
pohádky Ledové království

Koťata vystoupila na náměstí

EDUbus pomohl vzdělávat žáky i učitele

Děti z Mateřské školy Aléská si vyzkoušely samostat-
ný pohyb na ledě pomocí bruslí. 

Již druhý vánoční jarmark se konal v Základní škole 
Za Chlumem. 

Koncem loňského roku zaparkoval před Základní ško-
lou Lidická v Bílině EDUbus – mobilní polytechnická 
laboratoř pro školy, která je jediná svého druhu v Čes-
ké republice.

Byl to velký zážitek, někdo totiž stál na bruslích úplně poprvé. Všem 
se to líbilo, těší na další bruslení.

Učitelky MŠ

Výlet dětí z Mateřské školy 
Maxe Švabinského do IQ Parku 
v Liberci se velice vydařil. Děti 
byly moc spokojené, vyzkouše-
ly si mnoho zajímavých činností 
a  domů se  vracely se spoustou 
zážitků.

Bc. Radka Markowiczová

Atmosféra byla stejně jako loni 
úžasná. Škola byla krásně vy-
zdobená ve stylu Ledového krá-
lovství, v akváriu se proháněli 
čtyři malí kapříci, nechybělo vy-
stoupení žáků šestých ročníků a 
tombola.
Účast byla opravdu hojná a 
všichni návštěvníci měli z čeho 
vybírat. Celý prostor šaten byl 
plný výrobků žáků, které vyrá-
běli během předchozích mě-
síců, před ředitelnou si pak zá-
jemci mohli nazdobit perníčky či 
vyrobit adventní věnec. V jídelně 
probíhalo vystoupení a také zde 
bylo místo, kde se všichni mohli 
občerstvit – v nabídce byla káva, 
čaj a domácí štrůdl a cukroví.
Žáci 7.C prodávali vánoční štěstí, 
výtěžek věnovali organizaci Hai-
ma, což je skupina lidí, kteří po-
máhají onkologicky nemocným 
dětem a rodinám těchto dětí. 
Většina z nich jsou vyléčení pa-
cienti, lékaři a sestřičky. Děkuje-

me všem, kteří přispěli, podařilo 
se vybrat téměř 4000 Kč. Rádi 
děláme věci, které mají smysl.
Vánoční jarmark se moc povedl 
a velké díky si zaslouží všichni 
zaměstnanci školy, kteří se na 
organizaci této krásné akce po-
díleli. Zapomenout nemůžeme 
ani na děti, jejichž výrobky mno-
hým z vás dělají radost. Těšíme 
se na další akci.

Mgr. Barbora Schneiderová

Děti ze třídy Koťat z 
Mateřské školy Žiž-
kovo údolí přispěly 
svým vystoupením ke 
slavnostní atmosféře 
před rozsvícením vá-
nočního stromu. Pás-
mo se všem líbilo a 
děti za svou odvahu a 
snahu dostaly sladkou 
odměnu a svezení ve 
vláčku.

J. Pravečková

Koncem loňského roku zaparkoval před Základní školou Lidická v 
Bílině EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy, která 
je jediná svého druhu v České republice. Návštěva proběhla díky 
grantu a předchozí spolupráci s EDUteamem při realizaci školení pro 
pedagogický sbor.
Žáci šestých až devátých ročníků se v rámci připraveného výuko-
vého programu Suchý led proměnili v laboranty, kteří pod vedením 
lektorů prováděli zajímavé pokusy. Své poznatky zapisovali do pra-
covních listů. Po celou dobu využívali nejmodernější vybavení této 
pojízdné laboratoře včetně interaktivní techniky.
V odpoledních hodinách v EDUbusu proběhlo seznámení pedagogů 
školy s možnostmi využití laboratoře. Vyzkoušeli si různé aplikace, 
které mohou najít své opodstatnění v rozvoji polytechnického vzdě-
lávání na obou stupních základních škol.
Pro všechny účastníky z řad žáků i pedagogů bylo toto nevšední a 
zábavné setkání s vědou mimořádným zážitkem a těšíme se na další.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová 

ZŠ ZA CHLUMEM

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIDICKÁ

MŠ ALÉSKÁ MŠ MAXE ŠVABINSKÉHO

VZDĚLÁVÁNÍ



Děti z Mateřské školy Aléská si vyzdobily svou mateřskou školu sně-
huláky. Někteří jsou z papíru, dřeva či modelíny. Tím přivítali zimu.

Učitelky MŠ
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Sněhuláci přivítali zimu

Multigenerační dvojice se utkaly  
v SUDOKUfestu

Předškoláci potěšili seniory

Žáci se vydali za poznáním netradičně

Vedle žáků různých škol tak usedli jejich rodiče, prarodiče a další ro-
dinní příslušníci. Základní škola Aléská měla v soutěži dokonce dvoj-
násobné zastoupení a hned na úvod musím poznamenat, že velmi 
úspěšné. 
Naše barvy na SUDOKUfestu hájili Michal Brožek z 8.B se svým dě-
dou, Jaroslavem Liškou, a Honza Kratochvíl z 6.B podporován svojí 
maminkou Markétou. Jako jeden z porotců jsem měl možnost po-
soudit kvalitu odvedených výkonů a musím také zdůraznit, že zadání 
bylo, už vzhledem k nízkému času pro řešení (45 minut), velmi obtíž-
né a vyžadovalo velkou schopnost kombinatoriky a také trpělivost. 
V těchto souvislostech dosáhli naši zástupci výborných výsledků: 
Michal Brožek se svým dědou se umístili na báječném 3. místě a be-
njamínek naší výpravy Honza Kratochvíl se svou maminkou skončili 
na 5. místě. Oba naše páry navíc s vysokým počtem bodů. Patří jim 
naše poděkování, stejně jako náš obdiv.                       Ervín Rosenkranz

Zástupci dětí z Ma-
teřské školy Žižkovo 
údolí popřáli sta-
řenkám a stařeč-
kům v LDN. Děti 
potěšily pásmem 
písniček,básniček a 
drobným dárečkem, 
který samy vytvořily.

J. Pravečková

Žáci se zábavnou formou seznamovali s životem lesní zvěře v našem 
okolí a činností myslivce, který se o zvěř stará převážně v zimním 
období.
Dopoledne bylo rozděleno do dvou částí. První část probíhala ve 
škole, kde žáci vyhledávali informace v knihách popřípadě na po-
čítači a sledovali krátké filmy zaměřené na práci myslivce. Plnili při-
pravené úkoly ve formě skládání puzzle, kreslení, třídění obrázků 
a zpívali písně o lese. V závěru první části byli odměněni nejlepší 
sběrači kaštanů, kterých se letos nasbíralo 198 kilogramů. Následo-
val přesun na myslivnu. Druhá část byla zaměřena na zvěř, která se 
vyskytuje v našich lesích a je žákům blízká a na péči o ni. Žáci si 
prohlédli trofeje a měli možnost osahat si i loveckou zbraň. Nejvíce 
je však učarovaly vábničky, které byly zakoupeny ze sponzorského 
daru Města Bíliny. I lovecký pes trpělivě snášel dětskou touhu si ho 
pohladit. Na závěr jsme se všichni vydali ke krmelci, abychom na-
krmili zvěř. Myslivec pak předvedl střelbu z brokovnice a připravil 
několik kontrolních otázek. Někteří si cestou nasbírali šípky a po ná-
vratu uvařili šípkový čaj.
Tato forma výuky všechny velice bavila. Děkujeme tak Myslivecké-
mu sdružení Bořeň za nezapomenutelné zážitky a těšíme se na další 
spolupráci.                                                                       Mgr. Hana Bendová

MŠ ALÉSKÁ

ZŠ ALÉSKÁ

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Mikuláš naděloval ve školkách
Rok utekl jako voda a do školky za námi opět přišla vzácná návštěva. 
Laskavého Mikuláše doprovázel usměvavý anděl. Mikuláš hodně 
chválil, trochu káral a nakonec všem dětem za jejich krásné básnič-
ky a písničky nadělil ovoce a pár dobrot k tomu.          L. Zlatohlávková

MŠ ČAPKOVA A MŠ ZA CHLUMEM

V rámci projektu Netradičně za poznáním si žáci Zá-
kladní školy praktické prožili zajímavá dopoledne 
nejen s učiteli, ale zároveň s myslivcem Jaroslavem 
Kotyzou.

Obchodní akademie v Teplicích pořádala SUDOKU-
fest, soutěž s podtitulem Spolu to dokážeme, ve které 
se nad logickou hrou sešly multigenerační dvojice. 



Pamlsky se vybíraly od všech žáků naší školy. Dvě žákyně žákov-
ského parlamentu kontaktovaly firmu Geotronics, zažádaly docen-
ta Jindru o poskytnutí obojku pro psi s GPS zařízením a čekaly na 
výsledek. Podařilo se a díky tomuto daru mohou psi se svými pány 
dále zachraňovat životy. Na sbírce se žákovský parlament podílel i fi-
nančně, v minulém školním roce členové parlamentu během prázd-
nin pekli a zdobili perníčky, které následně prodávali na Májovém 
jarmarku. Výdělek pak věnovali pejskům záchranářům.
V rámci předání daru si kynologové se svými mazlíčky připravili za-
jímavé představení pro naše nejmenší žáky z přípravných ročníků. 
Záchranné brigádě Ústeckého kraje jsme se rozhodli pomoci, jeli-
kož pro naši školu každoročně pořádají cvičení v přírodě, a to zcela 
zdarma. Jsme rádi, že jsme měli možnost jim tuto laskavost alespoň 
takto vrátit. Snad jich budeme mít více.                     Zuzana Brzobohatá
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Výtěžek z prodeje bylinek děti 
darovaly Terezce Kretschmanové

Žáci obdarovali členy i psy 
ze záchranné brigády

Při pohledu na naplněné a krásně připravené sáčky sušených byli-
nek jsem dokonce zvažovala, že ukončím práci ve školství, pořídím 
si levandulové políčko, bylinkovou zahrádku a bude ze mě babka 
bylinkářka. Ten nápad mě přešel hned ve chvíli, kdy jsem si uvě-
domila, že takové pracanty, jako jsou moji čtvrťáci, neseženu nikde. 
Pracovali před i po vyučování, neměli snad jedinou volnou přestáv-
ku, dokončovali úkoly i doma a myslím, že takový louskáček na oře-
chy nevezmou děti do ruky hodně dlouho.
Nebyli ale jediní, kdo se snažili, velkou oporou nám byli rodiče, do-
dávali materiál, někteří i hotové výrobky, pomáhali s propagací, za-
chraňovali nás ve chvílích nejhorších, ani takový rozbitý vaflovač pár 
minut před akcí nakonec nebyl problém. Pekařské umění maminek 
jste možná stihli i ochutnat. Aby toho nebylo málo, samozřejmě nás 
rodiče přišli podpořit na náměstí a utratit nějakou korunu.
Poděkování patří i vedení města, které se na nás přišlo podívat, a 
samozřejmě i všem dalším milým zákazníkům obchůdku Kids Shop.
Teď to nejdůležitější - v rámci akce Abeceda peněz si děti vyzkou-
šely, jak s penězi hospodařit, kolik úsilí se musí vynaložit na nákup, 
výrobu, propagaci a pak i následný prodej a hlavně, jak je těžké vy-
myslet něco, co na trhu chybí a půjde na odbyt. Poznaly také, jak 
důležitá je vzájemná spolupráce. Očekávání bylo veliké. Výsledek 
nás ale překvapil všechny. Nejen já, ale i skvělé osazenstvo bílinské 
pobočky spořitelny při součtu zatlačilo slzu poprvé. Podruhé pak ve 
chvíli, kdy byla částka sdělena dětem, na úžas v jejich očích nikdy 
nezapomenu.
Obdivuhodné je i to, že se děti už na začátku této akce dohodly, že 
část peněz věnují handicapované Terezce Kretschmanové, sestřič-
ce jednoho z žáků naší třídy. Peníze budou použity na její důležitou 
rehabilitaci. Proto i tým České spořitelny rozhodl, že děti půjčku ur-
čenou na rozjezd podnikání 3000 korun nemusí vrátit. Čtvrťáci si s 
obrovským nasazením vydělali neuvěřitelných 13 040 korun, ale zá-
roveň si vyzkoušeli, že opravdu platí: Bez práce nejsou koláče.

PS: Omlouváme se zákazníkům, kteří si u nás zakoupili hrníček s vá-
nočním motivem, který se smyl. Nebylo to naším úmyslem, nýbrž 
nekvalitními popisovači. Pořídili jsme však nové, zaručené a tímto 
vás zveme k nám do ZŠ Lidická, kde vám IV.B nakreslí obrázek nový, 
možná ještě hezčí!                                                    Mgr. Lucie Hellingerová

ZŠ LIDICKÁ ZŠ ZA CHLUMEM

Děti přinesly zvířatům dobroty
Děti z Mateřské školy Aléská na-
vštívily jako každoročně hájenku 
Mysliveckého sdružení Bílina. 
Mile je přivítal Pavel Edelmann, 
který jim poutavě vyprávěl o 
zvířatech a nechal jim prohléd-
nout trofeje. Děti byly nadšené a 
šly společně naplnit krmelec a 
dát zvířátkům dobroty, které jim 
přinesly.                        Učitelky MŠ

MŠ ALÉSKÁ

Déle než dva měsíce se ze třídy 4.B Základní školy Li-
dická linula vůně rýmovníku, čerstvých bylinek, le-
vandule a nakonec i sladkých vaflí. 

Během Mikulášské nadílky proběhlo v ZŠ Za Chlu-
mem předání pamlsků pro psy a GPS zařízení pracov-
níkům Záchranné brigády Ústeckého kraje.
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ELEKTRÁRNA LEDVICE

PŘÍRODA

Za celou dobu dosavadní exis-
tence infocentra do něj zavíta-
lo zhruba 36 tisíc návštěvníků. 
V loňském roce jich bylo přes 
sedm tisíc. „V Elektrárně Ledvi-
ce byl v rámci druhé vlny eko-
logizace uhelných elektráren 
Skupiny ČEZ v severních Če-
chách vybudován zcela nový 
vysoce ekologický výrobní 
zdroj, jedna z nejmodernějších 
klasických elektráren ve střední 
Evropě. Zároveň s jeho realizací 
vzniklo ve třech podlažích nové 
administrativní budovy jediné 
informační centrum klasické 
energetiky v České republice. 

Jsme rádi, že si za deset let jeho 
provozu do něj našly cestu tisíce 
vyznavačů industriální turisti-
ky, školní exkurze z toho nevy-
jímaje, a to jak z Česka, tak i ze 
zahraničí,“ řekl Jiří Šinágl, ředitel 
Elektrárny Ledvice a Paroplyno-
vého cyklu Počerady. 
Během prvních let své existen-
ce se infocentrum těšilo převáž-
ně zájmu škol všech stupňů a 
odborností, včetně mateřských. 
Pedagogové i vysokoškolští 
profesoři zde totiž měli, a stále 
mají, jedinečnou možnost spojit 
výukovou teorii s praxí, byť jen 
virtuální. Vzhledem k interaktivní 

expozici jej cíleně navštěvovali i 
exkurze, jejichž účastníci měli 
něco do činění s energetikou, 
strojírenstvím a dalšími příbuz-
nými obory. Cestu si do něj našla 
i řada specialistů na životní pro-
středí, mezi něž patřili například 
i zahraniční stážisté drážďanské 
univerzity, z Koreje, Rakouska, 
Spolkové republiky Německo, 
Jordánska, Paraguaye, Iráku, Ar-
gentiny, Peru, Ghany, Hondura-
su, Libanonu, Seychelských ost-
rovů, Sýrie, Kyrgyzstánu, Egypta, 
Číny, Guyany, Rwandy, Etiopie, 
Kambodže, Tanzanie, Hondura-
su, Indie, Argentiny a Pákistánu. 
Ti navíc v rámci svého studijního 
programu přijížděli opakovaně. 
Velký zlom v návštěvnosti 
ovšem nastal během roku 2018, 
kdy byla v Elektrárně Ledvice 
zpřístupněna pro širokou ve-
řejnost oficiální rozhledna na 
nejvyšší industriální budově v 
České republice. Od listopadu 
2009 do konce roku 2017 za-
vítalo do infocentra v průměru 
zhruba 2 500 osob ročně. Jen 
od 20. dubna 2018, kdy byla roz-
hledna zpřístupněna, do konce 
téhož roku to už bylo 6 623 zá-
jemců o pohled na elektrárnu  
a její okolí z výšky 140 metrů. Tak 
vysoko se nachází pro návštěv-
níky přístupný dobře zabezpe-
čený venkovní ochoz. Včetně 

Přes čtyřicet dobrovolníků týmu 
Bořena z Arniky a vlastníků 
okolních luk ve spolupráci se 
správou regionálního pracoviště 
CHKO České středohoří poko-
silo na podzim přibližně hektar 
louky na úpatí Lipské hory nad 
silnicí mezi obcemi Mrsklesy a 
Lhota v CHKO České středoho-
ří. Zabránili tím jejímu zarůstání 
a pomohli k přežití chráněných 
rostlin.
Na bílých stráních pod Lipskou 
horou rostou například hořeček 
brvitý, len žlutý, plamének pří-
mý, hvězdnice chlumní, sasanka 
lesní nebo hadí mord španělský. 
Ohrožené druhy přesadili ochra-
náři po důkladném průzkumu 
na konci 80. let z přírodní pa-
mátky Bělák, která zanikla za-

prosklené vyhlídky, pak má roz-
hledna celkových 144 metrů.
Informační centrum klasic-
ké energetiky je třípodlažní  
s moderním architektonickým 
a výtvarným řešením. Díky pří-
zemnímu vstupu a výtahu je  
i bezbariérové. Nabízí interaktiv-
ní zážitky za využití vysoce vy-
spělé audiovizuální technologie, 
například 3D film o historickém 
vývoji Země a tudíž i výrobě 
elektřiny, on-line měření foto-
syntézy živého stromu a detail-
ní popisy technologie nového 
uhelného elektrárenského blo-
ku, včetně možností virtuální-
ho nahlédnutí do jednotlivých 
provozů a zaposlouchání se do 
zvuků, která jednotlivá zařízení 
vydávají. 
Informační centrum je otevřené 
od úterý do soboty od 8 do 16 
hodin (s výjimkou státních svát-
ků). V případě větších skupin si 
lze návštěvu předem objednat 
po telefonu (+420 411 102 313) či 
prostřednictvím e-mailu: info-
centrum.ele@cez.cz. Návštěvní-
ci, kteří chtějí i na rozhlednu, se 
musí objednat předem automa-
ticky, neboť výstup je umožněn 
vždy v 8, 10, 12 a 14 hodin v ma-
ximálně desetičlenné skupině.
 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severozápadní a střední Čechy

sypáním Radovesické výsypky v 
důsledku těžby uhlí na dolu Bí-
lina. Z Běláku byly rostliny pře-
neseny také na Kaňkov a Tru-
pelník. Nebylo vůbec jisté, zda 
se stěhování podaří. Rostliny se 
ujaly a díky pravidelnému seče-
ní rozrostly do okolí, což ochra-
náři považují za celoevropský 
úspěch. „Každoročním kosením 
zabraňujeme zarůstání travami 
a křovinami, ve kterých by je-
dinečné rostliny neměly šanci 
přežít. Díky neustálé péči dnes 
vzácné druhy rostou na deset-
krát větší ploše,“ vysvětlila Jana 
Vitnerová z Arniky.
Posečenou trávu účastníci ko-
sení předali zemědělcům na kr-
mení ovcí. 

(red)

Za industriální turistikou se vydaly desítky tisíc lidí

Ohroženým rostlinám z Radovesické výsypky se daří 
na jiných místech, jedná se o velký úspěch

Informační centrum klasické energetiky Skupiny ČEZ 
v Elektrárně Ledvice funguje již deset let.
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ZAPOMENUTÉ OSOBNOSTI BÍLINY OBEC HROBČICE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

FRANTIŠEK XAVER LANGER 
(*1905 † 1977)

František Xaver Langer není 
sice bílinským rodákem, ale od 
roku 1945, kdy se stal národním 
správcem bílinské spořitelny a 
později jejím ředitelem, se vý-
razně zapojil do kulturního ži-
vota v Bílině. Obnovil činnost 
bílinského pěveckého sdružení 
„Smetana“ a stal se jeho dirigen-
tem. Později působil i jako hous-
lista ve známém dudáckém triu 
Malá selská dudácká. V roce 
1960 se stal ředitelem Osvětové 
besedy v Bílině, zde působil až 
do roku 1964. V Bílině byl však 
nejvíce znám svými nádhernými 
obrazy, maloval zejména krajinu 
kolem Bořně a malebná zákou-

Sdružení Kampanila, které je 
vlastníkem Zámku Mirošovice 
od devadesátých let, na opravu 
budovy dlouho marně shánělo 
finanční prostředky. Neuspělo 
ani s žádostmi o dotaci na mi-
nisterstvu kultury, ale v roce 
2006 spolek opravil havarijní 
střechu na věži zámku. Vícekrát 
už štěstí neměl a postupně jeho 
členům došly i síly. Poslední ne-
úspěšnou žádost o dotaci na 
nutné opravy spolek podal na 
ministerstvo kultury v roce 2012.  
V roce 2015 se spolkem navázala 
spolupráci obec Hrobčice, kte-
rá se souhlasem zastupitelstva 
připravila projekt na rekonstruk-
ci a využití zámku, ale prostřed-

„Tento generační koloběh pří-
rody je třeba přijímat s pokorou 
a mít v úctě. Děti jsou štěstím 
a ozdobou rodiny i společnosti. 
Přeji tedy nám všem, abychom 
na všech úrovních občanského 
života dokázali dobrými vzá-

tí starého města. Některé jeho 
obrazy zdobí interiéry bílinské 
radnice.

LADISLAV SÍBA 
(*1915 † 1942)
Tento rodák z Bíliny byl v roce 
1942 popraven za domácí odboj. 
Byl členem Čs. Orla, což byla 
katolická sportovní organizace, 
která se po roce 1938 postup-
ně zapojila do odboje a čelila 
zatýkání svých příslušníků. Čle-
ny Orla byli i parašutisté Josef 
Bublík a Jan Kubiš, kteří se po-
díleli na atentátu na Heydricha. 
Ladislav Síba byl mezi prvními 
popravenými po vyhlazení Li-
dic. Znovuobnovená organizace 
Čs. Orel mu v roce 1947 udělila 
medaili In memoriam a prezi-
dentem Československé repub-
liky Edvardem Benešem mu byl 
In memoriam udělen „Česko-
slovenský válečný kříž 1939“ v 
uznání bojových zásluh, které 
získal v boji za osvobození Re-
publiky Československé z ne-
přátelského obsazení.

Iveta Richterová, kronikářka města

ky se také nepodařilo sehnat.  
To se ale nyní změnilo.
Vedení obce zpracovalo v rám-
ci programu Restart projekt na 
vybudování zázemí pro místní 
podnikatele a spolky v podo-
bě kanceláří, řemeslných dí-
len a restaurace se sálem pro 
pořádání svateb a jiných slav-
nostních a společenských akcí. 
Starostka obce jednala s minis-
terstvem průmyslu a obchodu  
o této dotaci a meziresortní ko-
misi se projekt velmi líbil. Sta-
rostce bylo přislíbeno zhruba 
41 milionů korun. Rozhodnutí 
o dotaci by mělo být vydáno v 
nejbližších dnech. 

(red)

jemnými vztahy vytvářet atmo-
sféru porozumění a přispívali 
tím k životu v míru a přátelství“ 
řekla ve svém projevu starostka 
obce Jana Syslová a poděkovala 
dětem i učitelkám za krásné vy-
stoupení.                   obec Hrobčice

V Hrobčicích přivítali 
narozená miminka

Mirošovický zámek zřejmě čeká 
oprava za čtyřicet milionů

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Obec Hrobčice ve spolupráci s tamní mateřinkou při-
vítala na obecním úřadě do života šest občánků, kteří 
se narodili v loňském roce. 



20 11  /  XXIX /  17.  l edna 2020BÍLINSKÝ ZPR AVODA J

SPOLEČNOST

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Pro toto vydání Bílinského zpra-
vodaje jsme si připravili povídání 
o tom kdo je oční lékař, optome-
trista a optik, a to z toho důvodu, 
že od 1. srpna 2019, v důsled-
ku změny zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, změnily 
zdravotní pojišťovny úhrady 
zdravotnických prostředků ur-
čených ke korekci zraku a tím 
trochu zmátly klienty s brýlemi 
a čočkami. Brýlové čočky, brý-
lové obruby a kontaktní čočky 
byly vyřazeny ze seznamu cen  
a úhrad zdravotnických pro-
středků hrazených na poukaz, 
jejichž úhrada je již tedy plně na 
všech pacientech od patnácti 
let.
Ke zjednodušení orientace  
v ambulantní části naší nemoc-
nice, se všechny vyšetření zraku 
našimi očními lékaři nebo sou-
kromým optometristou nachá-
zejí ve stejné ordinaci v I. patře,  
v ordinaci, ve které se za účelem 
využití kapacity ordinace střídají 
také soukromý psychiatr a naši 
neurologové. 

Co všechno může za-
hrnovat vyšetření léka-
řem?

Součástí každého vyšetření a 
měření zraku je anamnéza – se-
známení s dosavadním zdravot-
ním stavem, informace o aktuál-
ních potížích, zrakových vadách, 
úrazech, celkových onemoc-
něních, operacích a z hlediska 
genetiky také o zdravotním sta-
vu a nemocech nejbližších pří-
buzných. Pokud zvažujete oční 

potíže se zrakem, na váš zdra-
votní stav, povolání a koníčky, 
aby si udělal představu o tom, 
jak potřebujete brýle používat. 
Pak si změří vaše brýle, které 
nosíte, a ověří si, jak s nimi vidí-
te. Změří zrak na automatickém 
refraktometru, který však po-
skytuje pouze orientační údaje 
o refrakčním stavu oka a není 
možné podle něj zhotovit brýle. 
Toto vyšetření není nezbytné, 
ale značně usnadňuje a zrychlu-
je vyšetření.
Nyní již přistoupí k samotnému 
zjišťování dioptrií – sklíčkování. 
Tato část zatím nejde nahradit 
žádným přístrojem, protože to, 
jak vidíte, je zcela subjektivní. 
Nakonec by vám měl vyšetřující 
vysvětlit, k jakému závěru do-
spěl, objasní vám, jakou refrakč-
ní vadu máte, jaká bude pro 
vás vhodná optická pomůcka, 
jaký typ skel je vhodný i s ohle-
dem na vaši profesi nebo zájmy. 
Může vám pomoci vybrat vhod-
nou brýlovou obroučku.
Optometrista je kompetentní 
také aplikovat kontaktní čočky, 
tedy doporučit vhodný typ, nau-
čit vás s nimi zacházet, pečovat 
o ně, kontroluje stav oka a po-
dobně.

Základní informace 
o očních vadách

Myopie

Mhouříte oči, abyste jasně vi-
děli do dálky? Míjíte své přátele 
na ulici, aniž byste je poznali? 
Jestliže ano, jsou to příznaky 

operaci, jsou důležité také in-
formace o vašem životním sty-
lu, profesi, zájmech a zrakových 
preferencích.
Podrobná prohlídka může zahr-
novat vyšetření zrakové ostrosti, 
měření očního tlaku, vyšetření 
rohovky, vyšetření binokulární-
ho vidění (spolupráce obou očí) 
a změření subjektivní refrakce, 
vyšetření okolí oka, předního 
segmentu oka a očního pozadí. 
Pro některá měření je v rámci 
vyšetření nutné oko tzv. rozka-
pat pomocí speciálních kapek, 
které zajistí rozšíření zornice a 
uvolnění akomodačních svalů. 
To umožní vyšetření očního po-
zadí (sítnice, sklivec a zrakový 
nerv) a odhalení skrytých di-
optrií. Prohlídku provádí oční lé-
kař ve spolupráci s vyškolenou 
zdravotní sestrou.

Kdo je optometrista?

Optometrista je nelékařský 
zdravotnický pracovník, kte-
rý se specializuje na vyšetře-
ní zraku a aplikaci kontaktních 
čoček, doporučí vám vhodnou 
korekční pomůcku pro váš zrak. 
Je vlastně jakýmsi mezistup-
něm mezi očním optikem, který 
doporučuje a zhotovuje optické 
pomůcky a očním lékařem, kte-
rý měří zrak a předepisuje brýle 
a samozřejmě také léčí one-
mocnění očí. Optometrista Petr 
Šimánek vás on nebo zdravotní 
sestra vždy upozorní, že se jed-
ná o soukromého pracovníka.
Samotné vyšetření zraku trvá asi 
20 až 30 minut. Optometrista 
se vás zeptá na vaše předchozí 

myopie. Myopie by se dala cha-
rakterizovat jako vada, kdy je 
oko fyziologicky příliš dlouhé. 
Ostrý obraz se potom vytváří 
před sítnicí a na sítnici vzniká ob-
raz neostrý. Pacient trpící myopií 
vidí špatně na dálku, ale dobře 
nablízko. Vzdálenost, na kterou 
myop ostře vidí je tím kratší, čím 
je myopie vyšší.

Hypermetropie

Únava očí a bolest hlavy. Příči-
nou těchto příznaků bývá neu-
stálá snaha o dokonalou ako-
modaci. Potíže bývají častější 
a výraznější večer a po práci. 
Lehká hypermetropie probíhá 
mnohdy nepozorovaně až do 
35 či 40 let člověka, protože oko 
ještě dokáže akomodovat nato-
lik, aby viděný obraz byl jasný a 
nerozmazaný.
Hypermetropie by se dala cha-
rakterizovat jako vada, kdy je 
oko fyziologicky příliš krátké. 
Ostrý obraz se potom vytváří za 
sítnicí a na sítnici vzniká obraz 
neostrý. Pacient trpící hyperme-
tropií vidí špatně jak na blízko, 
tak i na dálku. 

Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigmatismem, 
vidí neostře jak na blízko, tak  
i do dálky. Nevidí jasně kontras-
ty mezi horizontálními, vertikál-
ními nebo sešikmenými řádky. 
Astigmatismus se může kombi-
novat s řadou dalších vad vidění.

Presbyopie

Vaše paže nejsou dost dlouhé 
na to, abyste mohli číst noviny, 
nebo se vám vaše děti smě-
jí, když navlékáte nit do jehly?  
Vyhledáváte pro čtení stále více 
světla? Jestliže ano, potýkáte se 
s prvními příznaky presbyopie.
Presbyopie, je přirozený proces 
týkající se každého z nás po čty-
řicítce. Čočka postupně začíná 
ztrácet na pružnosti, nedosta-
tečně se vyklenuje a oplošťu-
je. Z toho pak vyplývá stále se 
zhoršující vidění nablízko.

Do dalších vydání zpravodaje 
pro vás připravujeme přehled 
poskytovaných služeb včetně 
ordinačních hodin, způsobu 
objednávání a lokalizace.

Vojtěch Novák, HNsP

Nebojte se lékaře: vyšetření zraku očním lékařem
Hornická nemocnice s poliklinikou připravila na základě obdržených podnětů 
podrobné informace o jednotlivých zdravotních oborech 
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RADA MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

RŮZNÉ

Rada města vzala na vědomí 
informaci jednatelky společ-
nosti Hornická nemocnice s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, o ukon-
čení podnájmu objektů garáží 
v areálu nemocnice. Nebytové 
prostory, které doposud slou-
žily pro účely provozování do-
pravních zdravotnických služeb, 
bude možné novým zájemcům 
pronajmout od 01.02.2019.

Rada města vzala na vědomí 
informace jednatelky společ-
nosti Hornická nemocnice s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, o otevření 
onkologické poradny v objek-
tu nemocnice a dále o udělení 
akreditace Ministerstva zdravot-
nictví na vzdělávání lékařů.

Rada města rozhodla uzavřít 
smlouvu se společností FOR-
CORP GROUP, s. r. o., která bude 
v roce 2020 provádět vnitřní 
ostrahu objektu Městského úřa-
du Bílina a zajišťovat informační 
služby pro veřejnost.

Rada města zřídila dvě nové 
pracovní pozice „Pečovatelka“ 
v organizační složce Pečovatel-

ská služba Bílina, z důvodu roz-
šíření poskytování pečovatelské 
služby i ve spádových obcích 
Bílinska.

Rada města projednala několik 
strategických dokumentů měs-
ta.  Jedná se o „Koncepci veřej-
ného osvětlení ve městě Bílina“, 
„Strategii Smart City města Bíli-
na“, „Strategii ICT města Bílina“ a 
„Komunitní plán sociálních slu-
žeb ORP Bílina“. Zastupitelstvo 
města se těmito dokumenty 
bude zabývat na svém zasedání, 
které se koná 11. prosince 2019.

Rada města souhlasila s pro-
jektem studentky Fakulty umění 
a designu univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně, v rámci kterého 
budou na stromech na pozem-
cích města – na Kyselce, v Be-
zovce, na cestě na faru a k zám-
ku, umístěny plakáty sloužící k 
zastavení, zamyšlení a zpoma-
lení obyvatel, případně návštěv-
níků města Bíliny.

Rada města schválila „Pravi-
dla pro zřizování vyhrazených 
parkovacích míst pro osoby 

Na základě rezignace pana Ji-
řího Patery (Nezávislí v Bílině 
– HNHRM) k 31.10.2019 se člen-
kou Zastupitelstva města Bíliny 
stala paní Lenka Glabazňová,  
která si 13.11.2019 převzala 
osvědčení o nastoupení ná-
hradnice – členky zastupitelstva 
města a při jednání zastupitel-
stva města složila předepsaný 
slib.

Zastupitelstvo schválilo návrh 
rozpočtu města Bíliny na rok 
2020:
Celkové příjmy ve výši: 
386.387.000 Kč
Celkové výdaje ve výši: 
414.323.000 Kč

Dále byl schválen návrh střed-
nědobého výhledu rozpočtu  
v období 2021-2022:
Rok 2021:
Celkové příjmy ve výši 
382.620.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 
452.768.000 Kč
Rok 2022:
Celkové příjmy ve výši 
370.102.000 Kč
Celkové výdaje ve výši 
335.638.000 Kč

Zastupitelstvo města vydává  
v důsledku novely zákona o 
místních poplatcích č. 565/1990 
Sb., s účinností od 01.01.2020, 
tyto obecně závazné vyhlášky:
- O místním poplatku ze psů

ZTP nebo ZPT/P na komunika-
cích ve vlastnictví města Bíli-
na“. Pravidla stanovují postup a 
podmínky pro udělení souhlasu 
vyhrazeného parkování s tím,  
že celkový počet vyhrazených 
míst v dané ulici nepřesáhne 20 
% z celkového počtu parkova-
cích míst v ulici.

Rada města schválila „Pravi-
dla pro vydávání seniorpasů“, s 
účinností od 01.01.2020. Seni-
orpas umožňuje držiteli zakou-
pit vstupenku na kulturní akce 
pořádané Kulturním centrem 
Bílina, s 50% slevou. O vystavení 
seniorpasu může požádat ob-
čan pobírající starobní důchod s 
trvalým bydlištěm v Bílině a po 
podpisu veřejnoprávních smluv 
i s trvalým bydlištěm ve spádo-
vých obcích. Seniorpasy vydává 
zdarma Infocentrum Bílina.

Rada města schválila „Pravidla 
pro zřizování věcných břemen a 
služebností“, která upravují po-
stup pro projednávání a schva-
lování žádostí, včetně sazebníku 
úhrad za zřízení věcného bře-
mene.

Rada města schválila „Pravidla 
pro vyřizování žádostí o nájmy 
bytů ve vlastnictví města Bíliny“. 
Aktualizací těchto pravidel do-
šlo k úpravě kategorizace žada-
telů a zároveň bylo stanoveno, 
že počet žadatelů o pronájem 
bytu ve vlastnictví města nebu-
de nijak omezen.

Rada města doporučila zastu-
pitelstvu města schválit návrh 
rozpočtu města Bíliny na rok 
2020 s celkovými příjmy ve výši 
386.387.000 Kč a celkovými vý-
daji ve výši 414.323.000 Kč.

Rada města schválila uzavření 
smlouvy s Ing. Jakubem Mráč-
kem, jejímž předmětem je vy-
tvoření 15 dílů seriálu Bílinská 
NEJ s textem a ilustrací bílin-
ských zajímavostí. Texty budou 
pravidelně publikovány v Bílin-
ském zpravodaji, na interneto-
vých stránkách města a sociál-
ních sítích.

- O místním poplatku ze vstup-
ného
- O místním poplatku z pobytu
- O místním poplatku za provoz 
systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů
Nové obecně závazné vyhlášky 
budou k dispozici od 16.12.2019 
na úřední desce města Bíliny.

V rámci projektu „Tvorba stra-
tegických dokumentů města 
Bílina“ byly zpracovány strate-
gie - Smart City, ICT, průběžná 
verze Komunitního plánu soci-
álních služeb ORP Bílina a kon-
cepce rozvoje veřejného osvět-
lení, které zastupitelstvo vzalo 
na vědomí.

Zastupitelstvo města schváli-
lo harmonogram zasedání Za-
stupitelstva města Bíliny na rok 
2020, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, 
v následujících termínech: 26. 
února., 06. května, 24. června, 
16. září, 4. listopadu, 16. prosince.

Zastupitelstvo města schváli-
lo opětovné zveřejnění záměru 
prodeje pozemku p. č. 1683/98 
v k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba č. p. 555, Teplické Před-
městí, Teplická 555, Bílina, za 
cenu obvyklou určenou na zá-
kladě znaleckého posudku ve 
výši 1.500.000 Kč.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 26. listopadu 2019

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 11. prosince 2019

KRÁTCE

Poraďte se s advokátem

V lednu budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
29. 1. od 15 do 16 hodin v budo-
vě městského úřadu v Seiferto-
vě ulici. Jedná se o krátké infor-
mativní 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 nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, ne-
boť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, ale 
seznámení žadatele s jeho situací 
a případnými možnostmi, které 
mu právo nabízí k řešení jeho po-
stavení. 
Bezplatné právní poradny se do 
června letošního roku budou ko-
nat vždy poslední středu v měsíci 
od 15 do 16 hodin v budově měst-

ského úřadu v Seifertově ulici.                                               

Byl zahájen prodej 
parkovacích karet 
pro rezidenty

Městské technické služby zahá-
jily prodej parkovacích karet pro 
rezidenty, kteří bydlí na Mírovém 
náměstí, Žižkově náměstí a v při-
lehlých ulicích Komenského, Sei-
fertova, Wolkerova, Želivského 

a Zámecká na rok 2020. Karty 
si mohou zakoupit i podnikatelé, 
kteří na zmiňovaných místech 
mají provozovnu.
Parkovací karta pro rezidenty na 
Mírovém náměstí stojí 1.210 korun 
za jedno osobní auto, 3.630 korun 
za další. Podnikatelé zaplatí za 
jedno auto 2.500 korun a za další 
7.500 korun.
Bližší informace je možné získat 
na telefonním čísle 417 822 910.

(red)
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RŮZNÉ

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, 
ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ
Lidé si teplo najdou, ale co naši kamarádi v přírodě?

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

VÁNOCE S DÁRKY PRO VŠECHNY DĚTI

VÝZVA

Dne 5. ledna 2020 uplynulo 5 let, co nás opustil 
náš milovaný syn, bratr a vnuk 

Miroslav Drábik
Vzpomínají máma, bratr, babička s dědou. 

Dne 14. ledna 2020 oslavila krásné 75. narozeniny 
naše milovaná maminka

Miroslava Ševčíková
Z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a kupu spokojenosti do dalších let. 
Za celou rodinu přejí dcery Mirka, Lenka a jejich druzi Milan a Jindra, přítel 
Petr, kamarádky a známí.

Dne 30. ledna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní 

Jaroslava Kuzmíková
S láskou vzpomínají dcera Olga, Marcela, 
Kateřina s rodinami a syn Jiří s rodinou.

Dne 2. ledna 2020 oslavila 85. narozeniny naše milá babička

Věra Ťupeková
Spoustu zdravíčka, spokojenosti a dostatek podnětů k radosti přejí syn Pavel 
s Věrou, vnučka Kamilka s Michalem, vnuk Pavel s Maruškou. 
Pusu prababičce posílají pravnoučátka Honzík, Adámek, Bertík a Barunka. 

Dne 9. prosince 2019 uplynulo 10 let, kdy nás opustila naše maminka 

Irena Kučerová
S láskou a úctou vzpomínají syn Miloslav s manželkou. 

VZPOMÍNKAPŘÍRODA

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

Mnoho štěstí obyvatelům Bíliny do celého roku 2020 přejí bílinští 
baráčníci.                                                                            

ponocný Heřmánek

HNsP moc děkuje truhlářství Almara-3 s.r.o za poskytnutí kvalitních 
hoblin pro podestýlku k ovcím.

Nezávislí v Bílině – HNHRM po-
kračuje v tradici a uspořádalo 
finanční sbírku, ze které byly 
nakoupeny dárky pro děti z ko-
jeneckého ústavu v Mostě. Ve-
lice si vážíme toho, že v těchto 
dnech lidé dokážou myslet i na 
druhé, na ty, kteří to hned na za-
čátku svého života nemají zrov-
na lehké.
Hračky a oblečení pro nejmenší 
byly předány 18. prosince 2019. 
Radost a úsměvy dětí a vřelé 
přijetí od zaměstnanců kojenec-
kého ústavu byly pro nás tou 
největší odměnou. Děkuji všem, 
kteří do sbírky přispěli.

Šárka Knapová

Děkujeme dětem z MŠ Čapkova a Za Chlumem, za krásné dárečky 
pro obyvatele Domů se soustředěnou pečovatelskou službou. Dá-
rečky je velmi potěšily.

Ing. Markéta Kalivodová
vedoucí Pečovatelské služby Bílina

Město Bílina vyzývá místní majitele či provozovatele ubytovacích 
zařízení, kteří by chtěli svou nabídku služeb uveřejnit na interneto-
vých stránkách Informačního centra Bílina, aby kontaktovali vedoucí 
infocentra Ladu Hubáčkovou na e-mailu vedouci@icbilina.cz nebo 
telefonním čísle 775 601 264.

I když se to nezdá, potuluje-
me se spolu přírodou v Bílině 
a okolí už rok.
Budeme se potulovat spolu i 
nadále?
Dnes vás nepozvu do ledno-
vé přírody, pokud nebudete 
chtít sami ven z tepla do-
mova. Když bydlíte v sídliš-
tích nebo tam, kde roste pár 
stromů a křovisek, zpozorně-
te a uvidíte poletovat a po-
skakovat po holých větvích 
opadavých stromů roztomilé 

sýkorky, vrabčáky, po kmenech pilně šplhají brhlíci a občas k lidským 
obydlím zavítá i krásně barevný hýl.
Příjemným zpěvem se ohlásí zvonek zelený a kos bude pobíhat po 
trávníku blízko vás. Rozpustilí vrabčáci nespustí z vašich oken očka, jak 
čekají na trošku zrníček, aby se o ně vesele pohaštěřili.
Mohla bych jmenovat spoustu opeřenečků, kteří v lednu přiletí až k 
vám. A proč tito dříve plaší ptáčci jsou v takové blízkosti lidí? To je jed-
noduchá odpověď. Hledají potravu a ve volné přírodě „díky“ rozmarům 
počasí a nekonečným lánům řepky, vymýceným remízkům mezi poli a 
mizejícím lesům toho do hladových zobáčků moc nenajdou.
Leden a únor jsou pro drobné ptactvo kruté měsíce, drobná ptačí tělíč-
ka vyčerpala zásoby tuku a potřebují načerpat energii pro přežití. Víte, 
že drobný pěvec spotřebuje za den tolik potravy kolik sám váží?
Lidé, prosím, pomáhejte udržet naší krásnou přírodu, jak ji známe a po-
možte vhodným přikrmováním. Nejvhodnějším přikrmením jsou slu-
nečnicová semínka, proso, klásky lesknice (namíchanou směs najdete 
v obchodech). A když u řezníka seženete kousek hovězího loje nebo 
morkovou kost a pověsíte na krmítko či větev stromu, ptáčci vám bu-
dou vděční. I za jablíčko napíchnuté na klacík, to je pochoutka hlavně 
pro kosánky.
Jen nedávejte do krmítek zbytky lidského jídla, čerstvé pečivo a nevě-
řím ani moc lojovým koulím v silonových síťkách. Často je lůj žluklý a 
pokud ho ptáčci přece vyzobou, mohou se do volného silonu zamotat 
zmrzlými nožkami a uhynout.
Podívejte se tedy z okna ven nebo se pozorně při procházce rozhlédně-
te kolem sebe a uvidíte, že je kolem vás i v zimě živo. Zatím… Nemusí to 
být nastálo.                                                                                   Jitka Brejníková



Rakouska a opět stůl Garlando. Na Rakušanech je vidět, že mají domácí 
stůl oprávněně. Nedařilo se nám prohazovat a míček nám ujížděl z tyčí 
někam do hřiště. Prohrávali jsme již o 6 bodů a padla na nás deka. Navíc 
nepřál los a museli jsme končit na soupeřově stole. Zápas skončil vý-
hrou Grazu desetigólovým rozdílem 40:30.

Stále jsme ale věřili, že první výhra ve skupině nám pomůže k postupu 
z kvalifikace. Stalo se, postupujeme! Sice ze smolného 13. místa, ale 
postoupili jsme bez nutnosti hrát předkolo. Bylo jasné, že druhý den 
narazíme na německý KC Keiserslautern na francouzském typu stolu 
Bonzini. Tým, který jediný porazil legendární Eintracht Frankfurt v ně-
mecké Bundes-lize. Bonizni byl pro náš tým velká neznámá, ale poku-
sili jsme se udělat nemožné.
Tentokrát jsme hráli v zóně A pod kamerami ve finálové aréně. Přizná-
me se, že nervozita po tomto zjištění, že nás budou natáčet kamery, tro-
chu stoupla. Zápas měl náboj a atmosféra by se dala krájet. Přihlížející 
hráči po každém góle skandovali. Na středu pole byla hra vyrovnaná, 
dařilo se nám bránit i prohazovat zhruba stejně úspěšně jako soupe-
řům, možná o trochu lépe.
Horší to bylo s útočnou řadou. Soupeř výborně chytal a na každý gól 
jsme potřebovali alespoň 3 až 4 střely, ale soupeř nanejvýš jednu až 
dvě. To myslím, že rozhodlo zápas a soupeř nás rozdílem třídy porazil 
v osmifinále.
Foos-Club Bílina se tedy loučil s turnajem na 9. místě z 18 týmů a se 
vztyčenou hlavou odjel zpět na sever. Pro příště se připravíme i na jiné 
typy stolů (např. italské Garlando, nebo francouzské Bonzini) a výsledek 
bude zase o kus lepší. Napoprvé si myslím, že jsme ostudu neudělali.
Děkujeme všem příznivcům a fanouškům za podporu. Velké díky patří 
taktéž našim sponzorům, bez kterých by byl tento turnaj pro nás jen 
velmi obtížným. Děkujeme městu Bílina, lékárně Salvia, firmě Global 
Pack, spolku Foosball Severní Čechy. 

Lukáš Rais
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FOTBAL

STOLNÍ FOTBAL

V Roudnici čekalo Bílinu jasné vítězství 

Fotbálkový tým FC Bílina na Evropském šampionátu 

Vítězstvím 4:0 na umělé trávě v Roudnici prodloužila 
Bílina ojedinělou sérii osmi vítězství v řadě. 

Koncem loňského roku odehrál fotbálkový tým Foos-
-Club Bílina ve slovinském Bledu prestižní turnaj ev-
ropských ligových týmů pod hlavičkou ITSF (meziná-
rodní fotbálkové federace). 

Základ výhry byl položen už ve druhé minutě, kdy Bánom šajtlí krás-
ně uvolnil Tůmu a ten byl nemilosrdně sražen těsně před pokutovým 
územím. Rozhodčí správně vyloučil domácího Matuszewskiho a Tůma 
následný trestný kop proměnil pěknou přízemní ranou kolem zdi. V 35. 
minutě dal druhý gól z penalty po ruce obránce na malém vápně Iljazi 
přesnou střelou k pravé tyči. Nejhezčí branku dala Bílina v 62. minutě, 
když po pěkné kombinaci našel Pavlíček v náběhu Barana a ten hlavou 
trefil dokonale. Gólový účet uzavřel v závěru zápasu druhým gólem Il-
jazi po kličce na hranici vápna a nechytatelné střele.
Kde je příčina pozitivní změny ve hře Bíliny? Podle trenéra Kovačky se 
podařilo po odchodu tří hráčů základní sestavy do Ledvic tým dobře 
doplnit – jednak stále se lepšícími dorostenci Schüssmannem a Tir-

Takzvané ECL neboli European Championship League hostilo v no-
blesním sále hotelu Toplice celkem 18 mužských a 8 ženských týmů z 
různých zemí Evropy.
Bílina dostala šanci a na takovýto formát turnaje jela v historii poprvé. 
Šestičlenná výprava ve složení Radek Spáčil, Michal Býna, Tomáš Mer-
gl, Víťa Hodač, Jiří Zelenka a Lukáš Rais byla odhodlaná udělat co nej-
lepší výsledek, aby prošla kvalifikačním sítem s co nejlepším umístě-
ním do vyřazovacích bojů.
V sobotu jsme byli na místě o hodinu dříve, abychom se rozehráli. Ně-
mecký tým VFB RODHEIM/HORLOFF měl také stůl Leonhart. Hned 
zpočátku byl patrný rozdíl v našem a jejich věkovém průměru. Pánové 
z Německa vypadali, že už fotbálek hrají podstatně déle než my a na 
velkých turnajích již někteří z nich hrají jistě kategorii seniorů. Zápas byl 
napínavý během celého průběhu, ale vedení nám unikalo stále o je-
den, dva, i tři body. Nastala poslední fáze zápasu, Rodheim vedl 36:33, 
jim chyběly čtyři, nám sedm bodů. Zabrali jsme a po chvíli přetahování 
jsme srovnali na 37:37 a byli jsme na koni. Dařilo se útočit, bránit i pro-
hazovat. Najednou 38:39 vedla Bílina a byl tu match-ball. Ubránili jsme 
prohoz na pětce a po timeoutu následoval prohoz na trojku. Góoool!!! 
Snake k sobě rozhodl o první výhře Bíliny na tomto prestižním turnaji 
a nastala obrovská úleva a ještě větší radost z vítězství se zkušenými 
matadory.
Další utkání se nám už tolik nedařilo. Na stole Garlando proti domácímu 
slovinskému týmu nám soupeř utekl o 4 branky (36:40). První prohra, 
avšak nikoli se sklopenou hlavou. V průběžném pořadí jsme se drželi 
okolo středu tabulky, což nebylo špatné.
Následoval poslední zápas ve skupině. Soupeři byli HotShots Graz z 

bem, kteří jsou již nyní na úrovni základní sestavy a plnohodnotně na-
hrazují případné výpadky v sestavě, přišli i důrazný a technicky zdat-
ný Bánom, který s Tůmou tvoří velmi nebezpečnou dvojici do útoku 
a rychlý technik Iljazi, výborný na míči . V obraně má trenér k dispozici 
spolehlivé univerzály Bečvaříka a Barana . Ti jsou schopni hrát na něko-
lika postech a umožňují trenérovi variabilně měnit hru během zápasu 
nebo po vystřídání. Důležitým prvkem úspěchu je i současná pohoda 
v kabině. Podaří- li se bodovat i v posledním zápase podzimu – derby 
doma s Proboštovem, mohou se fandové Bíliny oprávněně těšit na jaro.

Bohumír Mráz

Roudnice – Bílina 0:4 (0:2)
Branky: Iljazi 2 (první z PK), Tůma, Baran
Sestava: Vondráček- Žemba, Zavadil, Brůna, Baran – Bečvařík, 
Schüssmann, Pavlíček, Iljazi – Bánom, Tůma
Střídali: Tirb, Podaný



sobota 18. ledna, 20 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) 
a Marcus Burnett (Martin Lawren-
ce) jsou zpátky a před nimi poslední 
společná jízda.

neděle 19. ledna, 15 hodin
TROLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Odpradávna leží kdesi v hlubokých 
lesích království trollů. Nikdo z nich 
nežere děti, ani nedrtí kameny. 
Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí 
a stínu užívají spokojeného života 
a veselí pod vládou krále Gromma. 
Jednoho dne ovšem oblíbený král 
díky zradě a nastražené pasti zka-
mení a na jeho syna Tryma čeká 
velké dobrodružství. 

pátek 24. ledna, 20 hodin
pátek 31. ledna, 17 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je svobodná třicátnice. Je 
šťastná, má dobrou kariéru a dlou-
holetou nejlepší kamarádku Simo-
nu, které se právě obrátil život vzhů-
ru nohama. Simona je čerstvě po 
rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, 
že její jedenáctiletý syn odchází žít 
k otci. Tuhle pachuť zažene sezná-
mením s výstředním umělcem Vik-
torem, pro kterého se stává múzou. 

sobota 25. ledna, 20 hodin
KRÁLÍČEK JOJO
Být v nacistické Třetí říši malým 
blonďatým klukem znamená po-
měrně dost přímočarou kariéru. 
Tedy aspoň na jejím začátku. Jed-
ním z prvních kroků je členství v 
organizaci Hitlerjugend, čili v „Hit-
lerově mládeži,“ což obnáší trochu 
vojenského drilu, pálení závadných 
knih, vyhazování věcí do vzduchu, 
nenávidění židů a podobné hraní si 
na vojáčky i na válku. 

neděle 26. ledna, 15 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Bylo by téměř nemožné najít dva 
tak odlišné hrdiny, jako jsou legen-
dární superšpión Lance Sterling a 
geniální vynálezce Walter Beckett. 
Agent Lance kultivovaný, elegantní, 
nonšalantní, prostě naprosto do-
konalý za všech okolností. Zatímco 
Walter … není. 

pátek 31. ledna, 20 hodin
DARIA
Mladý psychiatr Marek a farma-
ceutka Daria se seznamují přes so-
ciální sítě, ale hned po první osobní 
schůzce přitažlivá, osudová femme 
fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až 
po několika dnech v psychiatrické 
léčebně, kde pracuje jeho matka. V 
rámci své praxe se ujme jejího pří-
padu a snaží se rozklíčovat, co se 
stalo. Nejprve to vypadá, že je Da-
ria opravdu blázen, brzy však zjistí,  

středa 22. ledna, 16 hodin
HRAJEME SI S LEGEM

pátek 24. ledna, 16 hodin
TANEC S POM PONY

sobota 25. ledna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

sobota 25. ledna, 10 hodin
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

čtvrtek 30. ledna, 19 hodin
POLOLETNÍ PŘESPÁNÍ

pátek 31. ledna, 10 hodin
NAVLÉKÁME KORÁLKY PRO KLU-
KY I PRO HOLKY

ČLOVĚK V TÍSNI

pondělí 13. ledna, 16 hodin
BARBER WORKSHOP

pondělí 27. ledna, 17 hodin
PROJEKCE FILMU ASEXUÁLOVÉ

PROGRAM  KULTURNÍCH  A  SPOLEČENSKÝCH  AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 26. ledna
MAŠINY A MAŠINKY
Výstava Spolku přátel modelové 
železnice Bílina. Ukázky funkčních 
modelů železniční dopravy, doplně-
ná fotografiemi s železniční témati-
kou autorky Týny Janochové.

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 17. ledna, 17 hodin
sobota 25. ledna, 17 hodin
DOLITTLE
Doktor Dolittle byl tak výjimečný, 
že ho jmenovali osobním lékařem 
anglické královny Viktorie. Jenže to 
bývávalo. Před pár lety ovdověl a od 
té doby samotaří v ústraní, za zdmi 
svého kdysi velkolepého sídla, ob-
klopený smečkou zvířecích přátel, 
s nimiž si rozumí lépe, než s lidmi. 
Jenže pak mu vpadne do života je-
den drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, 
že bude jeho učedníkem.

pátek 17. ledna, 20 hodin
pátek 24. ledna, 17 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Je čas udělat si legraci z toho, jak se 
nám filmy a seriály krimižánru pře-
množily. V té záplavě kriminálních 
příběhů nastal ideální čas se všem 
těm hrdinům a klišé krimižánru po-
řádně vysmát. A tak nastupuje ma-
jor Prubner! Pohledná, v kolektivu 
oblíbená vyděračka byla zavraž-
děna. Arogantní náčelník kriminál-
ky svěří případ majoru Prubnerovi, 
kterého nemá rád. Proto vyhlásí ul-
timatum – pokud nebude případ vy-
řešený do 168 hodin, Prubner bude 
degradován.

sobota 18. ledna, 17 hodin
NA NOŽE
Satirická krimi komedie Na nože 
zábavným způsobem ukazuje, jak 
může dopadnout vyšetřování zá-
hadného úmrtí autora tajemných 
detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti podezřelí. 

že si s ním možná jen trochu zahrá-
vá. 

GALERIE POD VĚŽÍ

do 31. ledna 
PAVEL KREML A EDUARD VACEK
výstava obrazů a plastik

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 31. března
THE TAP TAP NAČERNO
výstava kresleného humoru

středa 15. ledna, 15.30 hodin
ANDĚLSKÉ ČTENÍ
z cyklu Čtení pro nejmenší

čtvrtek 23. ledna, 17 hodin
JÓGA – MOJE VÁŠEŇ
veřejná přednáška s lekcí jógy

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

sobota 11. ledna, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

pátek 17. ledna, 16 hodin
TURNAJ V PAMÁTOVÁKU

sobota 18. ledna, 10 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
V KLOKÁNKU

sobota 18. ledna, 10 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY

sobota 18. ledna, 10 hodin
VÝLET - CIRKUS PARK OLYMPIA
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