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Zápisy k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021
Zápis je povinný pro děti, které k 
31. srpnu 2020 dovrší šest let věku 
(tedy pro děti narozené v období 
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014). 

Ledvickou elektrárnu si prohlédl 
srbský ministr 
Vzácnou zahraniční návštěvu 
přivítala nejvyšší rozhledna v 
České republice, jejíž prosklená 
vyhlídka a venkovní ochoz se 
nacházejí na severní podpůrné věži 
kotelny Nového zdroje.

Střední škola nabízí kurzy 
matematiky
Střední průmyslová škola na 
Benešově náměstí v Teplicích 
nabízí bezplatný kurz matematiky 
pro žáky 9. třídy základních škol.
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Glum

Nejspíše kříženec flat coated retrívra, asi 4 
roky starý pes, váha při příjmu 24 kg, v ko-
houtku cca 60 cm, nalezenec, velmi zane-
dbaný. 
Glum je krásný, mladý pejsek, který byl zpo-
čátku pobytu v útulku k lidem nedůvěřivý, 
nyní je z něj společenský a kontaktní pejsek, 
který se rád s každým vydá na procházku. 
Glum chodí na vodítku dobře, z povelů umí 
sedni, dát pac, velmi rád mlsá a proto dal-
ší povely správným vedením bude později 
hravě zvládat. Glum si ostatní pejsky spíše 
vybírá.
www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604451258
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Nezapomeňte na platbu místních 
poplatků
Místní poplatek ze psů je splatný 
do 31. března. Činí-li roční 
poplatek více než 300 korun za 
rok, je možné ho uhradit ve dvou 
shodných částkách.

Město pokácí napadené nebo 
nebezpečné stromy
V období vegetačního klidu, 
tedy do konce března, budou 
odstraněny na pozemcích města 
nebezpečné a odumřelé stromy 
a také dřeviny, které mají rizikové 
defekty.

Limit na doplatky na léky se 
invalidům snížil
V lednu 2020 začal platit zákon, 
který snižuje roční limit na 
započitatelné doplatky na léky 
občanům s přiznanou invaliditou 
ve II. či III. stupni. 

Hendikepované Terezce pomáhá 
asistenční pes Hugo
Hendikepované Terezce 
Kretschmanové z Bíliny byl 
koncem ledna oficiálně předaný 
asistenční pes Hugo. 

Hostomický fotbalový klub 
pořádá nábor nových hráčů
Ve fotbalovém klubu Hostomice 
se v loňském roce zvýšil zájem 
dětí a mládeže o fotbal, přičemž 
se podařilo sjednat nejen velmi 
lukrativní turnaje a zápasy v 
Ústeckém kraji.

Bílinský oddíl kenda na turnaji 
v Hradci Králové
Koncem loňského roku se bílinští 
kendisté zúčastnili dvou turnajů 
v Hradci Králové. Nejprve to bylo 
Vánoční kendování, což jsou 
závody pro děti, a poté turnaj 
Nozomi cup pro juniory, ženy a 
smíšenou kategorii.

ŘSD představilo koncept 
technické studie tunelu v Bílině
Jen pár týdnů po veřejném 
projednání možného vedení silnice 
I/13 v Bílině tunelem představila 
Správa Chomutov zástupcům 
města koncept technicko-
ekonomické studie.

Milovníci mašin si prohlédli 
modely i fotografie
Ve Výstavní síni U Kostela se 
v lednu konala velmi zajímavá 
výstava s názvem Mašiny a 
mašinky. K viděni byly jak funkční 
modely, tak i fotografie. 

Přehled ordinačních hodin všech 
ambulancí HNsP
Seznam ordinací s kontaktními 
informacemi a ordinačními 
dobami.

Mateřinky přispěly na konto 
Dobrého anděla
Dobrovolné příspěvky ve výši 
19 041 korun opět putovaly na 
konto Dobrého anděla, kde 
pomůžou onkologicky nemocným 
pacientům a jejich rodinám. 
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Vážení čtenáři,

jak jste si jistě všimli z 
titulní strany, v únoro-
vém vydání Bílinského 
zpravodaje se ohléd-
neme ve fotografiích 
Martiny Aubrechtové 
za Reprezentačním 
plesem města Bíliny. 
Zpravodajské strany 
přináší informace o 
zahájení prací na spuš-

tění 5G sítě, připomeneme platbu poplatků 
za psy a odpad a také zjistíte, kde se město 
chystá z bezpečnostních důvodů pokácet 
poškozené stromy a jaká výsadba se chystá 
místo nich. 
Na krimi stránce vydáváme upozornění pro 
seniory i ostatní obyvatele, které vydala 
Policie ČR a týká se prevence před okrade-
ním i přepadením. Doporučená jednoduchá 
opatření často pomohou předejít nepříjem-
né situaci, přesto na ně někteří lidé stále 
nemyslí. A nezapomeňte, v jakékoli situaci, 
kdy se necítíte bezpečně, se obraťte na naše 
strážníky. 
Vnitřní dvoustrana je tentokrát věnovaná 
přehlednému seznamu ambulancí Hornické 
nemocnice s poliklinikou s kontakty a ordi-
načními hodinami. Dvoustranu můžete z no-
vin vyjmout a uschovat.
Přeji vám příjemné čtení.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

CHCETE MĚ?

Bílinský zpravodaj je zdarma a najdete ho ve svých schránkách nebo 
v infocentru.
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ZAVEDENÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 

ZPRAVODAJSTVÍ

Smart City: Práce na zavedení 5G sítě a chytrého 
kamerového systému již byly zahájeny

Nezapomeňte na platbu místních poplatků v roce 2020

Dotace na činnost v oblasti sociálních a zdravotních 
služeb a pro zdravotně postižené nezletilé děti

V lednu se uskutečnila po výhře v soutěži 5G pro  
5 měst úvodní schůzka za účasti zástupců města Bíliny,
operátora O2 Czech Republic a zpracovatele projektu 
společnosti UNIT X. 

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března. Činí-li 
roční poplatek více než 300 korun za rok, je možné ho 
uhradit ve dvou shodných částkách, a to do 31.března 
a 30. září.

Proběhlo představení celého 
projektu s určením dalších po-
stupů, jako je zřízení pracovních 
skupin a nastínění možností pře-
shraniční spolupráce. 
Lokalitou, kde se služba a pilot-
ní projekt chytrého kamerového 
systému začne testovat, bude 
Teplické Předměstí a sídliště Za 
Chlumem. Operátor sdělil, že je 
technicky možné testování za-
hájit již v letošním roce. “Hlavním 
přínosem je pro nás možnost 
využít 5G síť pro rychlejší pře-
nos velkého objemu dat v rámci 
městského kamerového do-
hledového systému, díky tomu 
bude rovněž možné do systému 
nově přidat i systém sensorický. 
Díky těmto hardwarovým a da-

Místní poplatek za komunální 
odpad je stanoven ve výši 500 
korun na osobu a rok, tedy 250 
korun na osobu a pololetí. Od 
poplatku na rok 2020 jsou osvo-
bozené děti narozené v letošním 
roce. Termín splatnosti poplatku 
za svoz komunálního odpadu 
za I. pololetí 2020 je 30. červ-

Zastupitelstvo města schválilo 
Program podpory sociálních a 
zdravotních služeb města Bíli-
ny, a to s účinností od 1. února 
2020, a schválilo Program pod-
pory zdravotně postižených dětí 

tovým možnostem pak dojde i 
k aplikaci nových softwarových 
chytrých řešení, od čehož si ve 
výsledku slibujeme zlepšení 
celého systému a zvýšení bez-
pečnosti ve městě,” uvedla sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Experimentální rádiové kmitočty 
Bílina využije pro zlepšení bez-
pečnosti obyvatel a návštěvníků 
města prostřednictvím zvýšení 
funkčnosti městského kamero-
vého a senzorického systému. 
Další přidanou hodnotou může 
být v budoucnu implementace 
všech informačních systémů 
města a jeho organizací do jed-
noho centrálního.
Další čtyři města, která mají nyní 

na. Poplatky lze uhradit hotově 
či platební kartou v pokladně 
městského úřadu v pondělí a 
středu od 7 do 18 hodin, v úte-
rý a ve čtvrtek od 7 do 14 hodin. 
Od 12 do 12.30 je vždy polední 
pauza.
Poplatek lze uhradit také bez-
hotovostním převodem či 

města Bílina, rovněž s účinností 
od 1. února 2020.
Programy pro poskytování do-
tací včetně žádostí a povinných 
příloh jsou dostupné na webo-
vých stránkách www.bilina.cz v 

titul Smart 5G, hodlají technolo-
gie využít jinak. “Jako všechna 
města nás trápí například husto-
ta dopravy ve vnitřním městě a 
obzvláště doprava v klidu, tedy 
parkování. Dnes sledují dodržo-
vání pravidel vjezdu do lázeň-
ské zóny a parkování ve městě 
strážníci městské policie fyzic-
ky, a vzhledem k tomu, že jich 
je setrvalý nedostatek, nejsou 
schopni efektivně kontrolovat 
všechna místa, proto bychom 
chtěli využít automatizovaných 
systémů pro vyhodnocování. 
Zároveň to umožní například na-
vigaci na volná parkovací místa 
i přímo v ulicích, u parkovišť to 
už řešíme,” uvedl mluvčí města 
Karlovy Vary Jan Kopál.
V Jeseníku budou nové mož-
nosti 5G sítě využívat studenti. 

“Chceme podpořit především 
místní školy, které budou na tes-
tování 5G sítí spolupracovat. Se-
tkání s nejnovějšími technologi-
emi a špičkovými profesionály 

složenkou na účet města 19-
1060440379/0800. Variabilní 
symbol pro místní poplatek ze 
psů je 1341. Variabilní symbol 
pro místní poplatek za komu-
nální odpad je 1337. Specifický 
symbol je rodné číslo. Uvede-
ní rodného čísla je dobrovolné, 
případně lze uvést z rodného 
čísla jen číslice před lomítkem. 
V případě, že není uvedeno rod-
né číslo, je vždy nutné nahlásit 
na finanční odbor, jméno osoby, 
za které je poplatek odváděn. 
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 

záložce Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví.
V případě potřeby poskytne-
me další informace v kanceláři 
č. 207 nebo č. 208 na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 

bude určitě pro studenty vel-
kým přínosem,” konkretizovala 
starostka města Zdeňka Blišťa-
nová. 
V Ústí nad Labem bude 5G 
síť využita v rámci přípravy U 
SMART Zone, tedy zóny pro 
testování autonomních vozidel 
v reálném provozu města, což 
je projekt, který vzniká ve spo-
lupráci s Ústeckým krajem, Ino-
vačním centrem Ústeckého kra-
je a dalšími partnery.
Plzeň chce s pomocí 5G sítě 
navázat na dlouholetý vyspělý 
průmysl a podpořit tak techno-
logický vývoj v oblasti vzdělá-
vání i start-upů. “V rámci soutěž-
ního návrhu budeme testovat 
řízení bezpilotních letadel, tedy 
mimo jiné autonomní lety, a to 
v reálném čase. Prověřovat se 
bude komunikace, přenos dat 
a podobně,” sdělil radní Plzně 
Vlastimil Gola.                                  (pn)

Zdroj: MPO 

poplatníků, je třeba nahlásit fi-
nančnímu odboru jména osob, 
za které je poplatek odváděn, a 
to buď telefonicky na číslo 417 
810 825 nebo 957 nebo e-mai-
lem na adresu financni@bilina.
cz.
Veškeré informace k jednot-
livým místním poplatkům lze 
rychle získat na Portálu občana. 

Ing. Michaela Vršková
vedoucí finančního odboru

Městského úřadu v Bílině, Žižko-
vo náměstí 58. Kontaktovat nás 
můžete i na telefonních číslech 
417810 925 a 417 810 910.

Bc. Alena Procházková, DiS
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KRIMI

SVODKY POLICIE ČR

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Policisté radí seniorům, jak zvýšit svou bezpečnost
Policisté v rámci svých preventivních akcí upozorňují seniory, aby byli 
velmi obezřetní při jednání s neznámými lidmi, ale také radí, jak před-
cházet nebezpečným situacím.

JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM:
●

Peníze, doklady i klíče noste v příruční uza-
vřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. 
Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně po-
třebujete.

●Peněženku uložte na dno nebo do spodní 
části kabelky nebo nákupní tašky.
●
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechá-
vejte viset na zádech, ale mějte ji stále na 
očích a chraňte ji rukama na boku nebo na 
břiše.
●
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obcho-
dech na police a nenechávejte ji v nákupním 
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v 
šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekár-
ně u lékaře či na úřadech.
●
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice 
nahrává zlodějům a okradení může proběh-
nout bez povšimnutí.
●
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, 
mějte své příruční zavazadlo pořád pod 
kontrolou.
●
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další 
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez 
dozoru.

●Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte 

Vloupání do dílny
Z přečinů krádeže a porušování domovní 
svobody je podezřelý neznámý zloděj, který 
v Bílině vnikl na oplocený pozemek, kde se 
následně vloupal do dílny. Odnesl si ruční 
nářadí, bourací kladivo, motorovou pilu aku 
vrtačku a další věci za více jak šest tisíc ko-
run, v případě dopadení hrozí lapkovi až tří-
leté vězení.

Vykradené vagony
Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý 
pachatel, který se v katastru obce Světec 
vloupal do dvou vagonů odstavené vlakové 
soupravy. Odnesl si různé nářadí a součást-
ky, navíc ze dvou pracovních strojů odcizil 
asi 160 litrů nafty. Celková škoda byla vyčís-
lena na 154 tisíc korun, zloději hrozí v přípa-
dě dopadení až pět let za mřížemi.

Vykradený dům a dílna
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který ve Světci vnikl do rodinného domu, 
kde odcizil rybářské pruty a vrtačku. Násled-

ně z dílny na pozemku ukradl různé druhy 
elektro nářadí a další věci v celkové hodno-
tě přes 47 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a 
porušování domovní svobody, lapkovi hrozí 
v případě dopadení až tříleté vězení.

Vykradený salon
Kosmetický salon vykradl o víkendu nezná-
mý zloděj v Bílině. Odnesl si peníze, mobilní 
telefon, kosmetiku a další věci za více jak 26 
tisíc korun. V případě dopadení hrozí lapkovi 
trestní stíhání pro přečin krádeže a až dvou-
leté vězení.

Odcizené zábrany
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který měl na silnici I/13 u sjezdu na obec 
Hostomice odcizit přes tři desítky přenos-
ných kovových zábran. Celková škoda byla 
vyčíslena na více jak třicet tisíc korun, ve 
věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro 
přečin krádeže.

(dv)

soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo ne-
sleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů 
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na 
ulici vybírejte peníze za asistence někoho, 
koho znáte a důvěřujete mu.

●Nikdy se před nikým nechlubte svými 
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím 
lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podo-
mním prodejcům.
● 

JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ:
●

Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a 
neosvětleným místům. Choďte raději frek-
ventovanějšími ulicemi.

●Kabelku nebo tašku noste v ruce či na ra-
meni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky 
nemohl někdo vytrhnout a ukrást.

●Chce-li vám někdo kabelku ukrást, ne-
braňte se za každou cenu. Zdraví nebo do-
konce život jsou cennější než peníze!
●
Po chodníku choďte raději dále od vchodů 
domů, kde by mohl číhat případný pachatel 
a mohl by vás vtáhnout dovnitř.

●Při vstupu do domu se pozorně rozhlédně-
te a nevcházejte tam s někým neznámým. 
Také ve výtahu nejezděte s někým, koho 
neznáte. Raději počkejte na výtah prázdný.

●Nepřijímejte doprovod nabízený nezná-
mými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. 
Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou 
k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam 
vás okradl třeba i za použití násilí.
●
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, 
snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde 
je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž 
budete bezpečnější.
●
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, 
když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás 
slyšet někdo za rohem a přispěchat na po-
moc.

●V případě nutnosti můžete pro svou 
ochranu použít sprej (deodorant, lak na 
vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce  
či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná 
i odradíte a sami tak získáte čas na přivolání 
pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu 
může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
●
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné 
zastávce hromadné dopravy, především v 
časně ranních nebo pozdně večerních ho-
dinách.

●V prázdné tramvaji nebo autobusu si se-
dejte co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může 
případného lupiče od zlého úmyslu odradit 
nebo vám v případě obtěžování či napadení 
řidič rychleji pomůže.               

Zdroj: Policie ČR
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ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UPŘESNĚNÍ ROZPOČTU JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ PRO ROK 2020 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Město pokácí napadené nebo nebezpečné stromy

V následujících měsících se bude konat odchyt holubů

V období vegetačního klidu, tedy do konce března, budou odstraněny na pozem-
cích města nebezpečné a odumřelé stromy a také dřeviny, které mají rizikové de-
fekty, jsou napadené škůdci, chorobami nebo dřevokaznými houbami, které zhor-
šují jejich zdravotní stav.

Ve městě Bílina bude redukována populace měst-
ských holubů ve vybraných lokalitách. 

V lednovém vydání Bílinského zpravodaje došlo ke grafické chy-
bě v tabulce s rozpočty jednotlivých odborů, která se nacházela 
na straně 13. Uveřejňujeme ji tedy opětovně se správnými úda-
ji.                                                                                                       (red)

Autorské poplatky musí platit pořadatelé veřejných akcí a majitelé 
provozoven. Povinnost platit autorský poplatek vzniká vždy, když je v 
provozovně nebo na pořádané akci rádio, televize či jakékoli jiné audi-
ovizuální zařízení, které je schopné reprodukovat zvuk a obraz.
Tato povinnost se týká například restaurační zařízení, barů, obchodů, 
kadeřnictví, kosmetických salónů a jiných provozoven, v nichž do-
chází k reprodukci audiovizuálních děl. Platbě licenčních poplatků 
se nevyhnou ani pořadatelé kulturních či sportovních akcí a majitelé 
ubytovacích zařízení, která mají na pokojích umístěná rádia či televize. 
Užíváte-li ve své provozovně prostřednictvím zvukových a zvukově 
obrazových přístrojů hudební díla, musíte uzavřít licenční smlouvu. Li-
cence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla. Ná-
kup licenčních smluv na reprodukování uměleckých děl spadá pod 
jednoho správce, kterým je ochranný svaz autorský (OSA), který pak 
rozdělí autorský poplatek mezi ostatní správce (Dilia, INTERGRAM, 
OAZA, OOA-S). Výše poplatku se liší podle lokality a s ní spojeným 
množstvím obyvatel a také podle využití díla.
Pozor, pokud má podnikatel povinnost platit autorský poplatek a roz-
hodne se neplatit, hrozí mu pokuta. Kolektivní správci mají poměrně 
početné týmy kontrolorů. V jednotlivých regionech mapují koncerty  
a další veřejné akce s hudbou. Pravidelně také obcházejí provozovny 
a zjišťují, zda se v nich nachází zařízení schopné hudební produkce  
i jaká hudba se tu hraje. Více informací o autorských poplatcích nalez-
nete na: www.osa.cz a v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zá-
konů (autorský zákon).           Bc. Lenka Haišová, pracovník registrace ObŽÚ

V ulici Boženy Němcové bude 
odstraněno čtyřicet kusů jírovce 
maďal na základě dendrologic-

kého posudku zapracovaného 
Ivanou Větrovcovou, z něhož 
vyplývá, že zvlášť nebezpeč-
né jsou stromy, které rostou na 
levé straně silnice od hřbitova 
na Kyselku s výrazně vychýle-
ným těžištěm. Stabilita těchto 
stromů je silně narušená, až 
kritická. K destabilizaci přispívá 
i problematické stanoviště stro-
mů na hraně prudkého svahu. 
Dřeviny mají na kmenech ob-
rovské praskliny, jsou proschlé a 
ze stromů padají suché větve. Je 
velké riziko případného static-
kého selhání s tím, že může dojít  
k samovolnému pádu dřevin pří-
padně jejich částí. V dopadové 
zóně dřevin je železnice. Město 

Využita budou odchytová zaří-
zení, která budou instalována 
na střechy budov. Odchyt bude 
probíhat pouze několik měsíců. 

Bílina jako vlastník pozemků je 
zodpovědný za případné ško-
dy v případě statického selhání 
stromů. Nutnost kácení nasta-
la vzhledem k nebezpečnému 
stavu dřevin, kdy hrozí zřejmé  
a bezprostřední ohrožení života 
či zdraví. Vykácené stromy bu-
dou na uvolněném místě nahra-
zeny lIpami.
Před začátkem kácení bude 
sjednán entomologem Pavlem 
Krásenským biologický dozor 
pro případné zjištění výskytu 
páchníka hnědého (Osmoder-
ma eremita), který je v České 
republice zařazený mezi silně 
ohrožené druhy a je uveden  
v národním červeném seznamu 

bezobratlých živočichů jako kri-
ticky ohrožený druh.
Rozřezané kmeny budou zako-
pány do jedné třetiny do země 
v lázeňském parku na pozemku 
města do takzvaného brouko-
viště. I přes svůj název neposky-
tuje úkryt pouze hmyzu, zabyd-
let se v něm mohou i ještěrky, 
slepýši nebo drobní pěvci, osíd-
lit je mohou také včelky samo-
tářky
Během února bude rovněž  
v zahradě Domu dětí a mládeže 
v Bílině odstraněno pět moruší 
bílých. Stromy jsou přestárlé,  
v těsné blízkosti inline dráhy,  
s podélnými prasklinami a s vý-
raznými hnilobnými procesy na 
kmenech i zde v případě sta-
tického selhání hrozí zřejmé a 
bezprostřední ohrožení života či 
zdraví.

Ing. Helena Volfová

Efektivita odchytu závisí na po-
časí a množství potravy v okolí. 
Odchyt je prováděn v zimě, je-
likož zákon na ochranu přírody  

a krajiny dovoluje odchyt ptactva 
pouze mimo období hnízdění. V 
zimě holubi nemají dostatek po-
travy, takže ochotně vstupují do 
odchytových klecí za návnadou. 
Z těchto důvodů apelujeme na 
občany, aby nekrmili holubi, od-

chyt holubů pak ztrácí smysl. 
Odchytové kleci jsou umístěné v 
lokalitě Pražská a na Teplickém 
Předměstí.      

 Ing. Helena Volfová

Příjmy / výdaje jednotlivých odborů

Odbor školství kultury a sportu: 

Odbor dopravy: 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:

Odbor nemovitostí a investic:

Odbor nemovitostí a investic - investice: 

Odbor správní a vnitřních věcí: 

Finanční odbor: 

Živnostenský úřad:

Městská policie: 

Odbor dotací a projektů:

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 kč

1 780 000 Kč / 33 252 000 Kč

1 580 000 Kč / 1 290 000 Kč

Informace pro podnikatele – povinnost platit autorské poplatky
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ZDRAVOTNICTVÍ

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

OZNÁMENÍ

Limit na doplatky na léky se invalidům snížil
V lednu 2020 začal platit zákon, který snižuje roční li-
mit na započitatelné doplatky na léky občanům s při-
znanou invaliditou ve II. či III. stupni. 

Nárok na vrácení přeplatků však 
nebude pro tyto občany auto-
matický. Budou se o něj muset u 
své zdravotní pojišťovny přihlásit 
a své zdravotní postižení doložit.
Ustanovení o snížení limitu z ti-
tulu invalidity se týká pojištěnců, 
kteří mají přiznaný invalidní dů-
chod pro třetí stupeň invalidity, 
přiznaný druhý stupeň invalidity 

ZMĚNA SÍDLA 
ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY

Ke dni 1. února 2020 je sídlo firmy Václav Šlambora s.r.o. zdravo-
tická dopravní služba přesunuto do Hostomic, Duchcovská 150.
Služby ve zdravotnické dopravě budou pro pacienty HNsP Bílina 
a občany Bíliny poskytovány i nadále 24 hodin denně. 

Telefonní čísla zůstávají stejná:
417 823 207
602 345 418
800 331 190

Psychiatrická ambulance BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal
 - objednávání klientů na recepci
 - termín v březnu: 5.3.2020 a 19.3.2020 od 12.00 hodin
Zubní pohotovost
 - o odvolání se ruší čtvrteční zubní pohotovost.
Mamologická poradna MUDr. Šíp
 - každou středu od 15 hodin, informace na recepci tel.: 417 777 111

bez výplaty důchodu nebo při-
znaný třetí stupeň invalidity bez 
výplaty důchodu.
Ustanovení o snížení limitu  
z titulu invalidity se netýká pojiš-
těnců, kteří mají přiznán starob-
ní důchod.
Pro snížení limitu doplatků po-
jištěnec předkládá potřebné 
doklady. Pokud je pojištěnec za-

řazen ve třetím stupni invalidity 
a pobírá důchod pro tuto invali-
ditu, předloží kopii rozhodnutí o 
přiznání tohoto důchodu. Pokud 
je pojištěnec zařazen ve druhém 
stupni invalidity, ale důchod pro 
tuto invaliditu mu nebyl přiznán, 
předloží kopii posudku o posou-
zení zdravotního stavu. Pokud 
je pojištěnec zařazen ve třetím 
stupni invalidity, ale důchod 
pro tuto invaliditu mu nebyl při-
znán, předloží kopii posudku o 
posouzení zdravotního stavu. 
K doložení postačuje prostá 

kopie uvedených rozhodnutí  
a posudků, není vyžadována 
ověřená kopie. Pojištěnec je 
následně povinen hlásit změ-
ny, které mají vliv na nastavení 
sníženého limitu (změnu stup-
ně invalidity, přiznání důchodu 
apod.). Dokládat znovu potřeb-
né skutečnosti je nutné i při kaž-
dé změně zdravotní pojišťovny.
V případě potřeby dalšího po-
radenství můžete kontaktovat 
sociální pracovníky MěÚ Bílina, 
Žižkovo nám. 58/4.

OSVaZ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přednášky seznamují 
s činností oddělení
V rámci působení Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Bílina, byla ze strany kurátorek 
pro děti a mládež realizována v 
tomto školním roce přednáško-
vá činnost v šestých, sedmých a 
osmých ročnících Základní školy 
Za Chlumem v Bílině. Přednášky 
byly zaměřeny na seznámení 
žáků s obsahem činnosti od-
dělení sociálně právní ochrany 
dětí, a to ve smyslu výkonu so-
ciální kurately pro děti a mládež 
a prevenci sociálně patologic-
kých jevů. Žáci byli kromě jiného 

seznámeni s jednotlivými druhy 
takového jednání  (záškoláctví, 
protiprávní jednání, šikana, zne-
užívání návykových látek, vý-
chovné problémy v domácím či 
školním prostředí), případnými 
opatřeními a důsledky. 
Současně byly základní  infor-
mace ze strany OSPOD v tomto 
ohledu poskytnuty i rodičům 
některých žáků, a to v rámci 
školou pořádané schůzky s ro-
diči.

Mgr. Iva Zábojníková, 
vedoucí OSVaZ

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

V nemocnici prožili 
pohodové svátky
I v nemocnici se dají prožít svátky v pohodové, rodin-
né atmosféře.

Velké díky patří za veškeré pří-
pravy i všem zaměstnancům. 
Fotografie zachycují svátečně 
prostřenou tabuli na stanici so-

ciálních lůžek u rozsvíceného 
stromečku a společné přivítání 
nového roku také na této stanici. 

HNsP
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INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLINA OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Informace na jednom místě
najdete na webu infocentra

Činnost obecního 
živnostenského úřadu v roce 2019

Tipy na výlety, informace pro tu-
risty, přehled restaurací či mož-
nosti ubytování i kalendář kul-
turních a společenských akcí, to 
vše najdou návštěvníci nových 
webových stránek Informační-
ho centra Bílina. „V návaznosti 
na modernizaci webových strá-
nek města a městské knihovny 
jsme vytvořili graficky sladěné 
stránky informačního centra. 
Jsou velmi přehledné, lidé si 
tam snadno dohledají potřeb-
né informace. Samozřejmostí je 
neustálá aktualizace veškerých 
údajů,“ uvedla vedoucí infocent-
ra Lada Hubáčková. Turisté si na 
stránkách www.icbilina.cz mo-

Odbor Obecní živnostenský 
úřad eviduje v rejstříku živnos-
tenského podnikání 3 578 pod-
nikatelů. Obecní živnostenský 
úřad v rámci kontrolní činnosti 
provádí kontrolu plnění povin-
ností stanovených živnosten-
ským zákonem a zvláštními 
právními předpisy s přímou do-
zorovou činností. 
V roce 2019 zahájil 123 kontrol, 
z toho 18 v provozovnách pod-
nikatelských subjektů. V rámci 
kontrolní činnosti bylo za po-
rušení živnostenského zákona 
a zákona na ochranu spotřebi-
tele uloženo v blokovém řízení 
celkem 7 pokut v celkové výši 

hou naplánovat výlet do Bíliny 
i okolí. V sekci Tipy na výlety je 
přehled turistických cílů přímo 
ve městě, v jeho bezprostřední 
blízkosti, ale i v okolních měs-
tech. Dále stránky uvádějí pře-
hled všech služeb, které info-
centrum nabízí. 
V současné době modernizuje 
své webové stránky také Kultur-
ní centrum Bílina. Po dokončení 
se celý systém propojí a vy-
tvoří ucelený systém informací  
o dění ve městě včetně mož-
nosti rezervací a koupě vstupe-
nek na kulturní akce online.                   

(red)

4 600 korun a ve správním ří-
zení podle živnostenského zá-
kona 2 pokuty v celkové výši 
47 000 korun. Za správní delikt 
neposkytnutí součinnosti při 
kontrole byly uloženy pokuty  
v 27 případech v celkové výši  
149 000 korun. Za porušení 
zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návyko-
vých látek bylo předáno na náš 
úřad k projednání 12 přestupků,  
a byly uloženy peněžité sankce 
v celkové výši 27 700 korun.

Ing. Eva Brodská, vedoucí odboru

MĚSTO POMÁHÁ POTŘEBNÝM

Hendikepované Terezce pomáhá asistenční pes Hugo
Hendikepované Terezce Kretschmanové z Bíliny byl 
koncem ledna oficiálně předaný asistenční pes Hugo. 

Pavlína Nevrlá

Získala jej jako dar od města 
Bílina. “Zdravotně postižené 
či znevýhodněné obyvatele 
města podporujeme dlouho-
době několika různými způso-
by. Když jsme se dozvěděli, že 
Terezce zemřela její kamarádka 
labradorka Sára a že po ní vel-
mi smutní, rozhodli jsme se po-
žádat o podporu Nadaci ČEZ a 
zkusit získat finanční podporu 
pro výcvik asistenčního psa. 
Jsme velmi rádi, že se to po-
dařilo,” uvedla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Hnědý labrador Hugo se pro Te-
rezku takzvaně narodil. “Nejprve 

jsme pro ni totiž začali cvičit ji-
ného pejska, ale jako by to po-
řád nebylo ono. Když se narodil 
Hugo, zkusila jsem ho po pár 
měsících vzít sebou k Terezce 
a byl vidět velký rozdíl v chová-
ní pejsků. Hugo k Terezce více 
tíhl, aktivně a sám od sebe s ní 
začal navazovat kontakt. Takže 
jsme nakonec jako asistenčního 
začali cvičit jeho a nyní víme, že 
to byl dobrý krok,” popsala cvi-
čitelka asistenčních psů Helena 
Nerglová s tím, že byl Hugo cvi-
čený jako asistenční - canistera-
peutický pes, samozřejmě má i 
výcvik poslušnosti. 
S výcvikem Huga začala cvi-
čitelka zhruba ve čtyřech mě-

sících, nyní je Hugovi čtrnáct 
měsíců a již žije u Terezky doma. 
Hugo umí různé canisterape-
utické cviky, polohuje Terez-
ku, čumákem jí rozevírá křečí 
sevřené pěsti a mnoho dalších 
věcí, ale hlavně je s ním Terezka 
v psychické pohodě. “Když u ní 
leží Hugo na gauči, snaží se ho 
hladit, je velmi uvolněná. Také 
mu ráda hází míč a on jí ho 
nosí zpět. Když nám zemřela 
labradorka Sára, která neměla 
asistenční výcvik, ale Terezka ji 
měla moc ráda, velmi se jí po 
ní stýskalo. Do Huga se pak ih-
ned zamilovala a nyní chce, aby 
byl stále u ní. Pejsek má zlatou 
povahu a velmi nám pomáhá,” 

řekla maminka Terezky Dana 
Kretschmanová s tím, že velmi 
děkuje městu Bílina i Nadaci 
ČEZ. 
Nadace ČEZ přispěla na poříze-
ní psa 180 tisíci korunami. “ČEZ 
se snaží být dobrým sousedem 
městům a obcím. Když nás 
město Bílina oslovilo s prosbou 
o pomoc Terezce, zaujal nás 
nápad s podporou výcviku asis-
tenčního psa a rozhodli jsme se 
ho podpořit. Právě canisterapie 
je velmi potřebná pro hendike-
pované, považujeme tedy naši 
pomoc jako velmi smysluplnou,” 
uvedl ředitel Elektrárny Ledvice 
Miroslav Svoboda. 
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Z RADNICE

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE

Chodníky v Bílině nejsou bezpečné!
Již několik let si stěžují obyvatelé Teplické ulice v Bílině na stav chodníků. Přes sociální sítě jsme obdrželi žádost 
o pomoc při řešení opravy chodníků, kterou však jako opoziční zastupitelé nedokážeme bez vůle rady města 
vyřešit.

Standardní cestou přes přísluš-
né komise je to velice zdlouhavý 
proces a není reálné to v něja-
kém rozumném čase realizovat. 
Navíc, ke všem našim návrhům, 
které byly podány na komisích 
již déle než před rokem, nemá-
me stále zpětnou vazbu. Ne-
máme tedy žádné informace o 
tom, co se z našich návrhů bude 
realizovat.
Většinu informací se dovídáme 
pouze z informačních kanálů ur-
čených pro veřejnost. Rozhodli 
jsme se tedy s paní starostkou 
komunikovat podobným způso-
bem a doufáme, že tento článek 
a přiložené fotografie ji zaujmou 
a přesvědčí ji to k tomu, aby si-
tuaci začala řešit. Podle našeho 
názoru jsou právě opravy chod-
níků a obecně opravy a údržba 
majetku města základní povin-
ností řádného hospodáře.
Stav několika chodníků na Tep-
lickém Předměstí je nevyhovují-
cí již několik let. Nemůžeme se 
tedy divit, že se lidé začali ozý-
vat. K situaci na Teplické ulici se 
s vámi podělíme o informace od 
místní obyvatelky paní M. Schu-
bertové, která nás o pomoc po-
žádala a tvrdí, že už vedení měs-
ta několikrát kontaktovala – bez 
úspěchu. 

Zde je její vyjádření: 

“Schody ze Studentské ulice ne-
lze překonat s kočárkem, ma-
minky buď musí vyjet na silnici, 

nebo zvolit zcela jinou cestu. 
Pro pěší je to o úraz a to zejmé-
na večer, kdy je osvětlení mizer-
né. V zimě se často chodníky 
ani nehrabou, protože jsou tak 
zdevastované, že by je poškodili 
ještě víc a nebo si zničili radlici. 
Psala jsem několikrát na měs-
to, že jsme byli svědky několika 
zranění, evidentně to ale není 
stále dostatečný důvod, aby se 
chodník opravil. 

Zde je výčet několika událostí: 

1) vysypané dítě z kočárku 

2) dva důchodci upadli - pro 
jednu paní byla sanitka, dru-
hou paní rodiče doprovodili do 
domu s pečovatelskou službou 
(stalo se v létě 2019) 

3) mé příbuzné se dostal kus 
asfaltu mezi botu a nohu, když 
měla v létě sandály a upadla 
(stalo se v létě 2018) 

4) dcera zde upadla několikrát 
na koloběžce 

5) jednou zde asistovala i měst-
ská policie při pádu muže (stalo 
se v létě 2018) 

Co se ještě musí stát, než to 
opraví? Stav chodníků a osvět-
lení je na Teplické mizerný. 
Přechod u lékárny je pouze na 
vlastní nebezpečí, protože řidiči 
jedoucí ze sídliště přechod ne-
registrují, v noci totiž není vidět, 
že tam nějaký přechod je.“

Daniel Hendrych, zastupitel
Ing. Josef Dvořák, zastupitel

Odpověď

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová, starostka města:

Vážený pane Hendrychu, váže-
ný pane Dvořáku, vážení obča-
né,
děkuji za Váš podnět, který já 
sama řeším od doby, kdy jsem 
v roce 2015 na radnici nastou-
pila do pozice místostarostky. 
Špatný stav tohoto chodníku a 
schodiště nebyl způsoben v po-
sledních letech. Jedná se o stav 
dlouhodobý, který trvá v řádu 
několika desetiletí. 

Po příchodu na radnici jsem si-
tuaci začala řešit s tím, že vzhle-
dem k rozsahu nutných oprav a 
investic je potřeba připravit pro-
jektovou dokumentaci. Ukáza-
lo se, že město má zpracovaný 
projekt na celkovou rekonstruk-
ci Teplické ulice, respektive 
spíše studii, kterou však nikdy 
nerealizovalo. Bohužel ale byla 
tato dokumentace již neaktuál-
ní a tedy pro samotnou rekon-
strukci nepoužitelná. Vedení 
města cca v roce 2016 rozhodlo 
o její aktualizaci s tím, že pro-
jekt bude reflektovat současné 
potřeby (zahrnutí, cyklopruhu 
v celé délce, nutnost řešení tzv. 
náměstíčka U Vraha a doplnění 
dané lokality projektu o záchyt-
né parkoviště v Chudeřicích). 
Všechny tyto skutečnosti pro-
jektovou přípravu zdržely na-
tolik, že nabídku na aktualizaci 
projektu, dle výše uvedených 
požadavků, město obdrželo na 
konci roku 2019 s tím, že objed-
návka by měla být vystavena v 
následujících dnech či týdnech. 
Projekt bude plně reflektovat 
nejen výše uvedené potřeby, 
ale i koncepční materiály města 
(koncepce veřejného osvětlení, 
koncepci cyklodopravy a kon-
cepci chodníků). O všech těchto 
skutečnostech jsme pravidelně 
informovali všechny tazatele, vč. 
paní Marcely Schubertové s tím, 
aby občané primárně využívali 
rekonstruovaný chodník na dru-
hé straně ulice. Sanační práce 
na zmíněném chodníku a scho-
dišti, které může město učinit i 
bez projektové dokumentace, 
by měly proběhnout v nejbliž-
ších týdnech, až tomu klimatic-
ké podmínky dovolí.

Ing. Kateřina Adamenko, 
vedoucí odboru nemovitostí 
a investic: 

V roce 2012 byla pořízena pro-
jektová dokumentace, která 
řeší rekonstrukci komunikace 
a chodníku v ulici Teplická. Bo-
hužel k realizaci tohoto projek-
tu nedošlo a tento byl odložen. 
Komplexní řešení situace v ulici 
Teplická bylo znovu započato v 
roce 2019, kdy vzešel ze strany 
současného vedení města po-
žadavek na řešení neutěšené si-
tuace v ulici Teplická. Požadav-
kem byla zhodnocení a případná 

aktualizace původního projektu 
tak, aby jeho realizace odrážela 
současné potřeby obyvatel a 
napravila situaci, která vznikla 
odložením tohoto investičního 
záměru v minulosti. V současné 
době bude tato dokumentace 
aktualizována projekční kance-
láří, kdy budou zhodnoceny a 
zapracovány aktuální potřeby 
dopravy v klidu a doporučení z 
koncepce cykloturistiky Bílina. 
Bude kladen důraz na vypraco-
vání aktualizace projektu, která 
bude reflektovat současné po-
třeby obyvatel města Bíliny a 
zpracovanou koncepci veřejné-
ho osvětlení a rovněž bude brát 
v úvahu rozvoj města.
Stavebně technický stav v čás-
tech v ulici Teplická je dán jejím 
stářím, prováděnou údržbou a 
její intenzitou užívání. Odbor ne-
movitostí a investic vnímá tuto 
komunikaci jako jedno z hlav-
ních dopravních spojení ve měs-
tě, a k její rekonstrukci je třeba 
přistoupit komplexně. 
Ve spolupráci s technickými 
službami bude nalezen způsob 
jak části, které jsou v součas-
né době obtížně schůdné, za-
bezpečit a zamezit možnému 
zranění. Zároveň bychom chtě-
li upozornit na odpovědnost 
chodce jako účastníka provozu 
na pozemních komunikacích, 
kdy postavení chodce upra-
vují příslušná znění zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pokračování na str. 9



2 /  XXIX /  14.  února 2020 BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 9
Z RADNICE

Zejména je chodec povinen své 
chování přizpůsobit stavebnímu 
a dopravně technickému stavu 
pozemní komunikace, povětr-
nostním podmínkám, situaci v 
provozu na pozemních komu-
nikacích, svým schopnostem a 
svému zdravotnímu stavu.
Město Bílina v posledních 
čtyřech letech (2016 – 2019) 
investovalo do oprav a nových 
chodníků v souhrnu přibližně 
29,5 milionu Kč a v těchto inves-
ticích bude i nadále pokračovat.
2019      9.700.000 Kč
2018      8.100.000 Kč
2017      8.000.000 Kč
2016      3.700.000 Kč
Závady na pozemních komu-
nikacích jsou průběžně řešeny 
dle zhodnocení jejich závažnos-
ti, kdy závady ohrožující zdraví 
jsou řešeny dle možností oka-
mžitě a ostatní jsou řešeny prů-
běžně dle možností aktuálního 
rozpočtu, případně zařazeny 
do plánu investic následujících 
let. V současné době je rovněž 
řešena koncepce chodníků, kte-
rá pojme opravy a investice do 
chodníků ve městě komplexně.
V případě obdržení stížnosti 
ať přes webové stránky města 
(požadavky občanů), aplikaci 
mobilní rozhlas či doručené ji-

ným způsobem je tato řešena 
technikem odboru, který zajis-
tí ohledání na místě a navrhne 
další postup řešení. Stěžovateli 
je následně odpovězeno a zaji-
štěna údržba, oprava nebo pří-
prava projektu na rekonstrukci. 
Stěžovateli je vždy odpovězeno. 
Veškeré stížnosti a podněty jsou 
řešeny s nejvyšší péčí a vždy je 
navázána komunikace s před-
kladatelem takového podnětu, 
mnohdy individuální.

Ing. Oldřich Jedlička, DiS., 
vedoucí odboru dopravy:

Přechody pro chodce obec-
ně, a je tomu tak i u přechodu 
umístěného u objektu lékárny 
na Teplické ulici, se označují dle 
Vyhlášky č. 294/2015 Sb. vodo-

rovným dopravním značením  
„V 7a – Přechod pro chodce“ („ze-
bra“), kdy toto je jediné povinné 
označení definující přechod 
(značka definuje místo určené 
pro přecházení komunikace).  
K vodorovnému značení (k 
zebře) se v případě, že se pře-
chod nachází mimo křižovatku, 
umisťuje taktéž svislé doprav-
ní značení „IP 6 – Přechod pro 
chodce“, kdy tato značka ozna-
čuje přechod pro chodce vy-
značený vodorovnou značkou 
(zebrou). V daném případě, tj.  
u přechodu u lékárny na Tep-
lickém předměstí jsou obě tyto 
podmínky splněny.
Co se týká informace, že řidi-
či přechod neregistrují, sděluji 
toliko, že dle zákona o provozu 
na pozemních komunikacích je 

povinností každého účastníka 
provozu na pozemních komuni-
kacích (nejen řidiče, ale i chod-
ce) řídit se dopravními značkami. 
Povinností řidiče je poté přizpů-
sobit rychlost jízdy okolnostem, 
které je možno předvídat, kdy 
zároveň smí jet jen takovou 
rychlostí, aby byl schopen za-
stavit vozidlo na vzdálenost,  
na kterou má rozhled.
Co se týká absence osvětlení 
předmětného přechodu pro 
chodce sděluji toliko, že jak 
zákon o pozemních komunika-
cích, tak zákon o provozu na po-
zemních komunikacích osvětle-
ní přechodů pro chodce neřeší. 
Veřejné osvětlení je poté řešeno 
prováděcí vyhláškou k zákonu  
o pozemních komunikacích, kdy 
v této se hovoří o tom, že povin-
né je osvětlit dálnici a silnici, a 
to za předpokladu, že se komu-
nikace nachází v zastavěném 
území obce. Mimo toto území se 
osvětlují jen zvlášť určené úse-
ky, jako např. na hraničních pře-
chodech, v tunelech a na jejich 
přilehlých úsecích, výjimečně 
na křižovatkách, za podmínek 
obsažených v závazných ČSN 
73 6102 a ČSN 73 7507. Osvět-
lení lze zřídit i v oblastech, kde 
to zdůvodňuje intenzita dopravy, 
případně četnost chodců a cyk-
listů. 

PLÁNOVANÝ PRŮTAH BÍLINOU

ŘSD představilo koncept technické studie tunelu v Bílině 
Jen pár týdnů po veřejném pro-
jednání možného vedení silnice 
I/13 v Bílině tunelem představi-
la Správa Chomutov zástupcům 
města koncept technicko-eko-
nomické studie.
Správa Chomutov svolala jed-
nání v městském úřadu v Bílině 
za účelem projednání koncep-
tu technicko-ekonomické stu-
die (TES). Jednání se zúčastnili 
kromě starostky města Zuzany 
Schwarz Bařtipánové také její 
zástupkyně, vedoucí odboru 
dopravy, městská architektka  
a zástupce občanů. 
Předložená TES prověřila také 
čtyřpruhové uspořádání, tedy 
se dvěma tunelovými tubusy. 

„Finančně to nevyjde o tolik dráž 
než dvoupruhový tunel. I ten to-
tiž musí mít paralelní tunel, kte-
rý by sloužil jako únikový. Jen je  
o něco menší,“ vysvětlil varian-
tu čtyřpruhového tunelu Michal 
Vrabec z generálního ředitelství 
ŘSD ČR. Na jeho slova navázal 
ředitel Správy Chomutov Martin 
Vidimský: „Dva plnohodnotné 
tubusy lze navíc udržovat se 
zachováním provozu alespoň v 

jednom tubusu. Jinak by v pří-
padě pravidelné údržby tunelu 
vedla doprava opět povrchově.“ 
Stávající průtah Bílinou je nyní 

úzkým hrdlem jinak čtyřpru-
hového uspořádání silnice I/13 
mezi Teplicemi a Chomutovem.
Důležitým bodem jednání byly 

koncové mimoúrovňové kři-
žovatky, které jsou navržené s 
ohledem na co nejmenší zábor 
pozemků. Čistopis TES bude 
připraven během března le-
tošního roku. Pro pokračování 
přípravy stavby bude klíčové 
schválení projektu Centrální 
komisí Ministerstva dopravy. 

„Pokud dostane stavba zelenou, 
čeká nás buďto změna územní-
ho plánu, nebo příprava nového 
územního plánu, kde bychom 
zároveň vypustili dříve zamýšle-
ný východní obchvat,“ konstato-
vala další postup města starost-
ka Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Na městu pak také bude účinně 
pomáhat s výkupem či převo-
dem potřebných pozemků.
V rámci přípravy stavby nyní ŘSD 
zpracovává projekt inženýrsko-

-geologického průzkumu a byly 
zahájeny práce na zpracování 
dokumentace pro oznámení zá-
měru (zjišťovací řízení). ŘSD po-
čítá s přípravou stavby některou 
z forem metody design & build.

Zdroj: ŘSD

Pokračování na str. 9

Pokračování ze str. 8
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Milovníci mašin si prohlédli modely i fotografie
Ve Výstavní síni U Kostela se v lednu konala velmi zajímavá výstava 
s názvem Mašiny a mašinky. K viděni byly jak funkční modely, tak 
i fotografie. „Spolek přátel železnice Bílina je zaměřený na železni-
ci 70. let, což je přelom, kdy končí parní trakce a začíná dieselová 
trakce. Proto je to pro nás nejpestřejší rozhraní skutečné železnice,“ 

uvedl Roman Kotek ze spolku, který na výstavu poskytl funkční mo-
del železnice. Oblíbenost funkčních modelů vlaků potvrdila vysoká 
návštěvnost vernisáže i výstavy samotné.                                          (pn)

Zdroj: BéDéTV

FOTOSTRANA

Foto: Martina Aubrechtová
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Letošní ples města v kulturním domě byl černobílý

Foto: Martina Aubrechtová
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Přehled ordinačních hodin všech ambulancí HNsP

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Beníšková
Kontakt: 417 777 312
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2115
Doba vhodná k zavolání: všední dny mimo středy, 7.00 - 8.00 hodin
Ordinační doba:
po   8.30 - 12.30 hodin
út, pá   8.30 - 12.00 hodin
st  12.00 - 17.00 hodin
čt    8.30 - 12.00; pouze pro zvané 13.00 - 15.00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Martinus
Kontakt: 417 777 226
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2111
Doba vhodná k volání: všední dny mimo čtvrtka, 7.00 - 8.00 hodin
Ordinační doba:
po, st, pá   8.00 - 12.00 hodin
út     8.00 - 12.00; pouze pro zvané 13.00 - 15.00 hodin
čt   10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Chorvatovič,
MUDr. Pecková
Kontakt: 417 777 220
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2107
Doba vhodná k volání: všední dny mimo čtvrtka, 7.00 - 8.00 hodin
Ordinační doba:
po, st, pá  8.00 - 12.30 hodin
út   8.30 - 12.00; 12.30 - 16.30 hodin
čt   8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Mühlbauerová
Kontakt: 417 825 045
Lokalizace: Hostomice, Husova 308
Doba vhodná k volání: všední dny v ordinačních hodinách, středa  
a čtvrtek od 12.00 hodin
Ordinační doba:
po, út   8.00 - 12.00 hodin
st, čt  13.00 - 17.00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Hanzlíková
Kontakt: 417 777 214, 721 070 901
Lokalizace: pavilon D
Doba vhodná k volání: všední dny 7.00 - 7.30 hodin
Ordinační doba:
po   7.30 - 11.00; poradna 11.00 - 13.00 hodin
út   8.30 - 11.00; poradna 11.00 - 13.00; 13.30 - 16.30 hodin
st, čt, pá  7.30 - 13.00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Tetřevová
Kontakt: 417 777 211, 722 747 191
Lokalizace: pavilon D
Doba vhodná k volání: všední dny 7.00 - 7.30 hodin
Ordinační doba:
po, út  7.30 - 12.00 hodin
st  7.30 - 11.00 hodin; poradna 11.00 - 13.00
čt  7.30 - 11.00; poradna 11.00 - 13.00; 13.30 - 16.30 hodin
pá  7.30 - 13.00 hodin

Interní ambulance MUDr. Reichert
Kontakt: 417 777 223, 725 979 057
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3032
Doba vhodná k volání: všední dny 7.00 - 8.00 hodin
Ordinační doba: 
po  7.00 - 14.30 hodin
út  7.00 - 13.30 hodin
st  7.00 - 9.00; 10.30 - 14.00 hodin
čt  9.00 - 14.30 hodin
pá  9.00 - 13.00 hodin

Kardiologická ambulance MUDr. Bušák, MUDr. Mairgani
Kontakt: 417 777 217, 601 339 142
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3035
Objednání na recepci ve všední dny od 6.00 do 18.00 na telefonu  

417 777 111
Ordinační doba:
po, st  12.00 - 19.00 hodin

Plicní ambulance MUDr. Jelínková
Kontakt: 417 777 207
Lokalizace: pavilon G
Doba vhodná k volání: podle ordinační doby
Ordinační doba:
po, út, st, čt  11.00 - 13.00; 13.30 - 15.30 hodin
pá    8.00 - 12.00 pouze sestra

Chirurgická ambulance MUDr. Štembera
Kontakt: 417 777 426
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2073
Doba vhodná k volání: všední dny 7.00 - 7.30 hodin
Ordinační doba:
po, čt  8.00 - 12.00; 13.00 - 15.00 hodin
út, pá  8.00 - 12.00 hodin
st  15.00 - 18.00 hodin - mamologická poradna

Neurologická ambulance MUDr. Slavík, MUDr. Sirovič
Kontakt: 417 777 304
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3016
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po 13.00 - 19.00 hodin
út 14.00 - 18.30 hodin

Neurologická ambulance MUDr. Kozlová
Kontakt: 417 777 319
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3067
Objednání přes recepci ve všední dny od 6.00 - 18 hodin, telefon 417 
777 111
Ordinační doba: 
út 9.00 - 16.00 hodin

Ambulance ORL MUDr. Najman
Kontakt: 417 777 310
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3071
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
út 15.00 - 18.00
st   7.00 - 12.00
čt 13.30 - 16.00 hodin

Ortopedická ambulance MUDr. Zuna, MUDr. Baier
Kontakt: 417 777 203
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3065
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po   7.00 - 9.00; OD 13.00 hodin
st 13.00 hodin
čt    8.00 - 10.00; OD 10.00 dětské kyčle

Ortopedická ambulance MUDr. Bartoš
Kontakt: 417 777 319
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3067
Objednání přes recepci ve všední dny podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po, čt  14.00 - 16.00 hodin

Kožní ambulance MUDr. Resslová
Kontakt: 417 777 309
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 3071
Doba vhodná k volání: pondělí, pátek 9.00 - 10.00 hodin
Ordinační hodiny: 
po  10.00 - 16.00 hodin
pá  10.00 - 14.00 hodin

HNsP
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Diabetologická poradna MUDr. Sýkorová
Kontakt: 417 777 225, 724 030 252
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3027
Doba vhodná k volání: pondělí až čtvrtek 12.30 - 14.30 hodin;   
pátek 11.00 - 13.00 hodin
Ordinační doba:
po, čt  8.00 - 15.00 hodin
út, st  8.00 - 14.30 hodin
pá  8.00 - 13.00 hodin

Oční ambulance MUDr. Šulcová, MUDr. Al-Dhabbi
Kontakt: 417 777 304
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3016
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po    7.30 - 12.00 hodin
út    8.00 - 10.00 optik bez lékaře; 13.00 - 14.00 perimetr
st  13.00 - 17.00 hodin
čt    8.00 - 10.00 perimetr, optik bez lékaře
pá    8.00 - 12.00 hodin 

Stomatologie MUDr. Skála
Kontakt: 417 777 412, 721 132 340
Lokalizace: 2. patro, číslo dveří 4037
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po, út, st, čt    8.00 - 13.00 hodin
pá   13.00 - 17.00 hodin

Stomatologie MUDr. Karnoub
Kontakt: 417 777 411
Lokalizace: 2. patro, číslo dveří 4042
Doba vhodná k volání: akutní po, pá 8.00 - 9.00; út, st, čt 7.00 - 8.00 
hodin, jinak dle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po   8.00 - 12.00; 12.30 - 18.00 hodin
út, st, čt   7.00 - 12.00; 12.30 - 15.00 hodin
pá   7.00 - 12.00; 12.30 - 13.00 hodin

Onkologická poradna MUDr. Martinus
Kontakt: 417 777 321, 721 944 082
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3031
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po, st   13.00 - 17.00 hodin

RTG
Kontakt: 417 777 232
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2074
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po, út, st, čt  7.30 - 15.00 hodin
pá  7.30 - 14.00 hodin

Mamodiagnostické centrum
Kontakt: 417 777 232
Lokalizace: přízemí, číslo dveří 2074
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
út, st, čt   8.00 - 13.00 hodin

Odběrová místnost
Kontakt: 720 997 686
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3026
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po, út, st, čt, pá 6.00 - 11.00 hodin

Urologická ambulance MUDr. Ondráček
Kontakt: 417 777 314
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3062
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po, čt   14.00 - 17.00 hodin
st     7.00 - 12.00 hodin

Ambulance léčby bolesti (infuze) MUDr. Slavík
Kontakt: 417 777 405
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3017
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační hodiny:
po, út, st, čt  6.30 - 14.00 hodin
pá   6.30 - 13.00 hodin

Ambulance ergoterapie Bc. Chynoraiová
Kontakt: 601 322 726
Lokalizace: suterén
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po, út, st, čt, pá 7.00 - 15.00 hodin

Domácí péče
Kontakt: 417 777 102
Lokalizace: suterén
Doba  vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Kontaktní osoby:
vedoucí manažerka Lenka Randáčková - 725 088 590
zdravotní sestra Vladimíra Marková - 725 102 132
zdravotní sestra Michaela Latnerová - 725 086 482
zdravotní sestra Simona Drahokoupilová - 725 074 093
zdravotní sestra Dana Drégrová - 725 127 707

Optometrista (optik) Petr Šimánek
Kontakt: 603 803 987
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3016
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
út   8.00 - 10.00 optik bez lékaře; 13.00 - 14.00 perimetr
čt   8.00 - 10.00 perimetr, optik bez lékaře

Rehabilitace Nataše Zechovská
Kontakt: 417 777 109, 702 089 318
Lokalizace: suterén
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba: 
po, st   7.00 - 14.00 hodin
út, čt   7.00 - 17.30 hodin
pá   7.00 - 12.00 hodin

Gynekologická ambulance MUDr. Fajfrová
Kontakt: 417 777 308
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3011
Doba vhodná k volání: podle ordinačních hodin
Ordinační doba:
po, st, pá  8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00 hodin
út, čt   8.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin

Ordinace endokrinologie, diabetologie MUDr. Shamasna
Kontakt: 417 777 321 
Lokalizace: 1. patro, číslo dveří 3011
Objednání na recepci ve všední dny od 6.00 - 18.00 hodin na telefo-
nu 417 777 111
Ordinační doba: 
út   15.30 - 17.30 hodin
čt   15.00 - 17.00 hodin

Benu lékárna
Otevírací doba:
po   7.30 - 17.00 hodin
út, st, čt   7.30 - 16.00 hodin
pá   7.30 - 15.00 hodin 

Psychiatrická ambulance BIALBI  MUDr. Drahozal
Objednávání klientů na recepci

HNsP

Recepce: 417 777 111
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KULTURA

V knihovně se děti setkají s obrem

V umělecké škole se konají 
komunitní setkání

Městské knihovna zve na akci 
Čtení pro nejmenší. Čekají na nás  
d-OBR-odružné příběhy s názvem 
Městem jde obr pro malé čtenáře. 
Součástí čtení bude kreativní díl-
nička. 

Akce se koná 12. února od 15.30 
hodin v dětském oddělení.                                   

Alena Hubáčková

V rámci zapojení školy do projektu, který se zjednodušeně nazý-
vá Šablony II, připravuje ZUŠ Gustava Waltera několik tematických 
komunitních setkání určených žákům, jejich rodičům a také široké 
veřejnosti. Hostem každého programu bude odborník, v našem pří-
padě profesor teplické konzervatoře, aktivně se zapojí pedagogové 
naší školy a jejich žáci. Setkání tedy bude mít zároveň podobu před-
nášky, koncertu i besedy.
První únorové setkání bylo zaměřeno na klavír a další klávesové 
nástroje, jejich vývoj a možnosti. Další dvě se budou věnovat de-
chovým dřevěným nástrojům a zpěvu. Účast při komunitním setkání 
je rozhodně přínosem pro současné žáky a jejich rodiče. Tyto akce 
však mohu doporučit také všem, kteří třeba teprve uvažují o při-
hlášení svého dítěte do naší školy a chtěli by získat více informací  
o technických možnostech nástrojů nebo o problematice jejich vý-
uky.
Termíny plánovaných akcí, které se uskuteční v sále školy, najdete 
na webu školy, budou také na plakátech. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jiří Kopa, ředitel školy

Nepatrně smutná žena
Natálie Kocábová 

Soubor úvah a příběhů, napsaných v podobě sloupků  
a fejetonů, které známá česká spisovatelka a scénáristka 
publikovala v prestižním společenském periodiku.

Chci tě mít ve skříni
Simona Votyová

Román o vývoji jednoho vztahu v průběhu dvaceti let 
nahlížený očima obou aktérů. Viliam a Viola jakoby se 
pro sebe narodili, prožívají spolu úžasné chvíle lásky a 
souznění. Jejich příběh sledujeme rok po roce celých 
dvacet let. 

Červené klubíčko
Irena Hejdová a Kateřina Bažantová

Tajuplný příběh s celostránkovými ilustracemi o putování 
dvojčat Mii a Maxe za ztracenou babičkou. Na některých 
stránkách se děti mohou hledáním samy zapojit do pří-
běhu. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

KNIŽNÍ TIPY
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Mateřinky přispěly na konto 
Dobrého anděla, pomohou potřebným

Vánočním dům se výletníkům líbil

Šikovní rodiče pomohli dětem při 
vyrábění andílků v družině

Sněhuláky z papíru tvořily děti 
při recitaci veselé básničky

Závěr loňského roku se v základní škole Lidická nesl  
v duchu blížících se Vánoc.

Dobrovolné příspěvky ve výši 19 041 korun opět putovaly na konto 
Dobrého anděla, kde pomůžou onkologicky nemocným pacientům 
a jejich rodinám. Děkujeme všem rodičům a přátelům, dětem a všem 
zaměstnancům školek, kteří se na tomto slavnostním odpoledni po-
díleli a  již potřetí podpořili tento projekt.

L. Zlatohlávková

Děti z Mateřské školy Ledvice navštívily Karlovi Vary, kde si pro-
hlédly výstavu Vánoční dům. Dětem se výlet moc líbil.

Markéta Pikalová

Nejprve školní družina připravila 
pro děti a rodiče vánoční dílnu, 
v níž se takřka padesát rodičů 
odpoledne sešlo a společně 
se svými dětmi vyráběli podle 
předlohy Andílky. Všem se jejich 
dílko podařilo a vznikly krásné 
dekorace.
Máme naprosto úžasné tvoři-
vé rodiče i prarodiče, kteří jsou 
schopni děti i školu podpořit v 
různých činnostech. To se pro-
jevilo i při další akci, kdy naši 
nejmladší žáčci a pěvecký sbor 
připravili vánoční besídku, na 
kterou přišlo nespočet rodičů, 
kteří se ani do naší tělocvičny 
nevešli. Na vystoupení pak na-
vázaly vánoční trhy, při kterých 

se žáci jednotlivých tříd poch-
lubili svými výrobky. Návštěvníci 
měli z čeho vybírat a v dobro-
volné sbírce podpořili zájmové 
činnosti tříd.
Dále ve škole proběhlo již tra-
diční vánoční sportovní klání 
jednotlivých tříd 2.stupně v pře-
hazované a ve florbale.
Byly to velmi krásné akce a moc 
si vážíme toho, že i v hektických 
předvánočních dnech se sešlo 
tolik rodičů a podpořilo nás. Vel-
mi si toho vážíme a děkujeme 
vám všem.
Velké poděkování patří učitel-
kám za úžasné nápady a samo-
zřejmě dětem za jejich realizaci.

Marie Sechovcová 

Veselou básničku si říkaly děti z mateřské školy Žižkovo údolí, když 
mačkaly papírové koule na svého sněhuláka. Na velkou čtvrtku jej 
nalepily a dodělaly mu detaily.

Učitelky MŠ

ZŠ LIDICKÁ

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

MŠ ČAPKOVA A MŠ ZA CHLUMEM

MŠ LEDVICE

VZDĚLÁVÁNÍ



Účast nabízí i žákům z bílinských škol. Kurz je připraven podle pod-
kladů organizace Cermat. Každá lekce trvá zhruba 90 minut. Žák se 
může zúčastnit všech lekcí, nebo jen vybraných. Na kurz není potře-
ba se hlásit.

Termíny a téma lekcí:
27. února, 14.30 hodin - zlomky, algebraické výrazy
12. března, 14.30 hodin - lineární rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy
26. března, 14.30 hodin - jednoduchá a složená trojčlenka, procenta
2. dubna, 14.30 hodin - Pythagorova věta, obvody a obsahy rovin-
ných obrazců, povrchy a objemy těles

Ing. Vl. Koudelka, zástupce ředitele školy
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VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola nabízí kurzy 
matematiky pro deváťáky

Osmáci připravili výuku pro třeťáky

Netradiční hodina pomohla 
s výukou charakteristiky

Ke třeťákům ze základní školy Aléská zavítali spolužáci z osmé třídy. 
Ve čtenářském klubu si pro mladší spolužáky připravili pokračování 
pohádky O Šípkové Růžence. Pokládali jim záludné otázky a nako-
nec si zasoutěžili. Celá hodina velice rychle utekla a pohádka měla 
velký úspěch.                                                                                       ZŠ Aléská

Scénka neměla být delší než dvě minuty, takže její příprava netrvala 
dlouho. Při samotné dramatizaci se smáli všichni. Z pojetí Homera 
Simpsona, Shreka nebo Grinche je břicho smíchy bolelo. Vlk z Čer-
vené karkulky byl taktéž velmi přesvědčivý. Protagonistka ze seriálu 
Ďábelské cikánky je trochu zmátla, protože pro některé není seriál 
natolik známý, aby ho poznali. Povahy hlavních postav byly zřejmé. 
Zábavná hodina ukázala, jak je možné pracovat s nepřímou charak-
teristikou.

ZŠ Aléská

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TEPLICE

ZŠ ALÉSKÁ

ZŠ ALÉSKÁ

Sedmáci ze základní školy Aléská si užili nevšední ho-
dinu českého jazyka. Rozdělili se do skupin po třech  
a pokusili se ztvárnit dramatickou scénou nějakou po-
stavu z pohádky, seriálu nebo knihy.

Střední průmyslová škola na Benešově náměstí  
v Teplicích nabízí bezplatný kurz matematiky pro žáky  
9. třídy základních škol.

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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SPOLEČNOST

SLZA ZVÍŘAT

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

ELEKTRÁRNA LEDVICE

Reportáž informovala o činnos-
ti spolku, ten má za dobu své 
činnosti na kontě mnoho akcí 
na podporu a propagaci útulků, 
také pořádá sbírky na pomoc 

1945 až 1947

V poválečné době lidé museli 
nahlásit, co pěstují a chovají. Ve 
svých zahradách měli tedy kro-
mě menšího počtu jiných stro-
mů i 6 987 hrušní, 2 775 jabloní 
a 1 484 švestek, z keřů pak 3 801 
angreštů a 3 982 rybízů.
V chovu zvířat to bylo 60 koňů, 
296 krav, 370 prasat, 11 ovcí, 
102 koz, 3 176 slepic (také 64 li-
liputek a 2 perličky), 61 hus, 58 

Podle statistik návštěvnosti info-
center a energetických provozů 
ČEZ se rozhodlo vloni poznat 
různé formy výroby elektřiny 
celkem 244 365 lidí, tedy me-
ziročně o 9 111 více. Konkrétně 
na severu Čech to během roku 
2019 bylo 12 804 osob, tedy  
o 886 více než předchozím roce. 
Pravděpodobně již stálým tahá-
kem se pro většinu z nich stalo 
Informační centrum klasické 
energetiky v Elektrárně Ledvi-
ce s nejvýše umístěnou oficiální 
rozhlednou v České republice.
Do Informačního centra Ledvice 
zavítalo vloni 7 808 osob. Větši-
na z nich si pochopitelně nene-
chala ujít ani výstup na severní 
„ledvické dvojče“, což je jedna 
z podpůrných věží kotelny vy-
soce ekologického výrobního 
bloku 6 (dříve během stavby  
a zkušebního provozu Nový 
zdroj). Samozřejmostí byly napří-
klad prázdninové návštěvy dětí 
z příměstských táborů v okolí  

a hlavně telefonické či e-mailo-
vé objednávky zájemců z celé 
republiky o výstup na rozhled-
nu a také předem naplánované 
exkurze žáků a studentů ze zá-
kladních, středních a vysokých 
škol nejen z Ústeckého kraje, 
ale třeba i Prahy, Ostravy, Plzně 
a Ostrova. „Významným prubíř-
ským kamenem se během loň-
ského adventu pro infocentrum 
stala vůbec první večerní pro-
hlídka s možností prohlédnout 
si nejen nasvícenou elektrárnu z 
ptačí perspektivy. Zájem předčil 
naše očekávání. Během nece-
lých čtyř hodin přišlo 250 lidí, 
jednotlivci, skupinky přátel i ro-
diče s dětmi. Večerní výstupy na 
rozhlednu proto připravíme i le-
tos, věříme, že se stanou jedním 
z trvalých taháků ledvické sezo-
ny,“ říká Kateřina Bartůšková, ve-
doucí informačních center ČEZ.   
 

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ

zvířatům a zapojuje se i do dal-
ších charitativních akcí. Reporté-
ři navštívili útulek Galgo v nouzi.

(pn)   

kachen a 64 krůt či krocanů.
V obci bylo celkem 1 577 domů, 
z toho 550 na Teplickém Před-
městí, 370 na Mosteckém, 200 
na Pražském a 260 na Újezd-
ském. V Chudeřicích a přileh-
lé sklářské osadě pak stálo 86 
domů.
V roce 1947 měla Bílina 9 040 
obyvatel, z toho bylo 7 742 Če-
chů.

Mgr. Pavel Pátek

O bílinský spolek měli zájem 
reportéři České televize

Téměř osm tisíc lidí loni  
přilákala ledvická rozhledna
Návštěva některého z výrobních zdrojů energie  
a tepla Skupiny ČEZ v České republice si v posledních 
letech trvale vydobyla místo v kalendářích nejen tu-
zemských, ale i zahraničních zájemců o technickou 
turistiku. 

Únorový pořad České televize Chcete mě? byl věnován 
bílinskému spolku Slza zvířat, který pomáhá různým 
zvířecím útulkům.
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ELEKTRÁRNA LEDVICE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Ledvickou elektrárnu si prohlédl srbský ministr 
zácnou zahraniční návštěvu přivítala nejvyšší roz-
hledna v České republice, jejíž prosklená vyhlídka a 
venkovní ochoz se nacházejí na severní podpůrné 
věži kotelny Nového zdroje Elektrárny Ledvice ve 
výšce 144 metrů nad zemí. 

Na prohlídku elektrárny totiž zavítal během své pracovní návštěvy srb-
ský ministr hornictví a energetiky Aleksandar Antić, doprovázený navíc 
velvyslankyní Srbska v ČR Verou Mavrić a zástupci tamních velkých 
společností zabývající se v Srbské republice energetikou a důlní těž-
bou. „Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Srbskem jsou na vel-

mi vysoké a přátelské úrovni, rozvíjí se i naše ekonomická spolupráce, 
která je rok od roku lepší. Proto jsme nyní na základě pozvání vlády, vy-
užili možnosti, blíže se seznámit s vaší energetikou a důlní těžbou. ČEZ 
je přitom nejvýznamnější energetickou společností v Česku. Z pohledu 
hornictví jsou to pak bezesporu Severočeské doly, které rovněž patří 
do Skupiny ČEZ. Proto jsme dopoledne zamířili do Dolů Bílina a poté 
do sousední Elektrárny Ledvice. Vše nás velice zajímalo, neboť srbská 
a česká energetika i hornictví si jsou dost podobné,“ uvedl Aleksandar 
Antić. 
V rámci Dolů Bílina se srbská delegace například seznámila s českou 
podobou pásové dopravy, dále se hovořilo o úpravně uhlí či vlastní těž-
bě, přičemž nebyla opomenuta ani prohlídka   kolesového uhelného 
rýpadla KU 300. V Elektrárně Ledvice se pak po krátké prezentaci o její 
historie a realizaci vysoce ekologického výrobního zdroje s nadkritický-
mi parametry o výkonu 660 MW všichni vydali na rozhlednu. Na roz-
díl od klasických návštěvníků, kteří jdou k výtahu nejkratší bezpečnou 
cestou, měli tu výhodu, že si za odborného výkladu prohlédli i samotný 
Nový zdroj. Konkrétně zavítali do dozorny (velínu), strojovny a kotelny.
Srbského ministra pochopitelně nejvíce zajímalo odsíření elektrárny, 
nakládání s vedlejšími energetickými produkty a doprava paliva, včet-
ně kapacity skládky uhlí. Názorně mu bylo vše osvětleno na zmenše-
ném funkčním modelu elektrárny, který je umístěn pro takovéto přípa-
dy právě v dozorně. „Ministrem hornictví a energetiky jsem už poměrně 
dlouho, takže už jsem navštívil hodně elektrárenských provozů. Takto 
ekologický nadkritický zdroj s vynikající technologií ovšem ještě ne. Byl 
bych velice šťasten, kdybychom v Srbsku měli takovou elektrárnu,“ do-
dal ještě Aleksandar Antić.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce 

PRACOVNÍK KONTROLY I

na plný úvazek, dobu neurčitou  zařazené do Městského úřadu v Bílině, 
obecního živnostenského úřadu s platovým zařazením v 10. plat. třídě, 
dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč  plus po-
skytnutí osobního příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých 
benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné)   

Požadavky: dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalář-
ském studijním programu ekonomického směru znalost práce na PC 
(Word, Excel, Outlook, Internet) flexibilita, dobré organizační a komuni-
kační schopnosti, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
●trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny „B“, zkouška odborné způ-
sobilosti na úseku živnostenského podnikání - výhodou praxe ve veřej-
né správě - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako 
samostatný doklad):
●jméno, příjmení, titul uchazeče
●datum a místo narození
●státní příslušnost
●místo trvalého pobytu
●číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li  
o cizího státního příslušníka)
●telefonické spojení
●datum a podpis uchazeče

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 24.2.2020 
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ- ŽÚ- kontrola I - neo-
tevírat“ doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na 
adresu: Městský úřad  Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody stran

Informace: vedoucí obecního živnostenského úřadu, Ing. Eva Brodská, 
tel. 417 810 940, mob. č. 723 773 893. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Město Bílina vyhlašuje veřej-
nou výzvu na obsazení funkce

INVESTIČNÍ REFERENT

na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v Bílině, 
odboru nemovitostí a investic
s platovým zařazením v 9. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí ta-
rifu od 19.730 Kč do 28.920 Kč, plus poskytnutí osobního příplatku po 
zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní 
připojištění, stravenky, ošatné)   

Požadavky: dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve 
studijním programu stavebního směru nebo příbuzného oboru praxe v 
oboru přípravy a realizace staveb, organizační a komunikativní schop-
nosti, smysl pro tvůrčí činnost, znalost práce na PC (Word, Excel, Outlo-
ok, Internet), samostatnost, pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost
●řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samostatný 
doklad):
●jméno, příjmení, titul 
●datum a místo narození
●státní příslušnost
●místo trvalého pobytu
●číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního příslušníka)
●telefonické spojení
●datum a podpis uchazeče

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  2. 3. 2020
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – investiční referent“ 
– osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu 
v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic, 
tel. 602 290 911, 417 810 860
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uve-
dení důvodů.
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USNESENÍ

RADA MĚSTA

RADA MĚSTA

Rada města schválila přijetí 
daru pro Základní školu Lidická 
od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s. Celková částka 
ve výši 81 tis. Kč bude ve škol-
ním roce 2019/2020 použita 
na uhrazení stravného ve školní 
jídelně pro 21 žáků v rámci cha-
ritativního projektu „Obědy pro 
děti“.
Rada města schválila aktua-
lizaci „Pravidel pro povolování 

výkopů na pozemcích ve vlast-
nictví města Bíliny“, včetně ak-
tualizace přílohy k těmto pravi-
dlům, která obsahuje přehled 
komunikací, které získávají sta-
tut „chráněných komunikací“ po 
dobu deseti let. Jedná se např. o 
silnici a chodníky v ulici 5. květ-
na, v SUNNu a na Mírovém ná-
městí. Pravidla jsou k dispozici 
na internetové stránce města: 
www.bilina.cz/odbory/odbor-

Rada města schválila Podmín-
ky pro užívání zasedací míst-
nosti v suterénu radnice města 
Bíliny, které nabývají účinnosti 
01.02.2020. Dle nových podmí-
nek uplatní případný zájemce o 
zasedací místnost svůj požada-
vek písemně.
Rada města schválila Pravi-
dla pro čerpání finančního pří-
spěvku na ozdravné pobyty 
žáků mateřských a základních 
škol zřízených městem Bílina 
dle předloženého návrhu ve-
doucí odboru školství, kultury a 
sportu. V předešlých letech byl 
lyžařský výcvik dotován část-
kou 1.000 Kč a školy v přírodě 
částkou ve výši 500 Kč na žáka. 
V tomto roce bude příspěvek v 
obou případech ve výši 1.000 
Kč.
Rada města rozhodla o počtu 
přístupových bodů ve vybra-
ných lokalitách pro instalaci 
veřejné bezdrátové sítě v rámci 
projektu WiFi4EU:
• Mírové náměstí,
• dům s pečovatelskou službou 
v ulici Havířská 582,
• dům s pečovatelskou službou 
v ulici Havířská 583,
• dětské hřiště v Teplické ulici,

• Zelená hala,
• divadlo,
• Kulturní dům Fontána.
Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci v rámci „Ná-
rodního programu podpory 
cestovního ruchu v regionech 
podprogramu Rozvoj základ-
ní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu“ na Turistický 
informační systém v Bílině. Ve 
spolupráci s Klubem českých 
turistů bude vytvořena nová 
zábavná turistická trasa Zámec-
kým parkem do Pohádkové-
ho lesa. Cílem projektu je také 
upravit městské značení.
Rada města schválila podání 
žádosti o grant z programu Ev-
ropa pro občany 2014 - 2020 na 
setkání partnerských měst, kte-
ré se uskuteční v Bílině v roce 
2020.
Rada města vzala na vědomí 
Rozhodnutí o poskytnutí finanč-
ních prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na 
nákup automobilu s pohonem 
CNG pro potřeby města Bílina.
Rada města rozhodla zveřej-
nit výzvu k podání nabídek na 
veřejnou zakázku malého roz-
sahu ve smyslu § 27 zákona č. 

-dopravy/dokumenty.
Rada města schválila zadání 
vypracování statického posud-
ku na hlavní budovu lázní.
Rada města projednala s ředi-
telkou Základní školy Za Chlu-
mem kritickou situaci ve škole, 
spočívající v nežádoucím cho-
vání a přístupu některých žáků 
této školy a jejich zákonných 
zástupců. V polovině ledna se 
k této problematice uskuteč-

ní schůzka se zástupci vedení 
města, zástupců školy, středis-
ka výchovné péče, úřadu práce, 
Policie ČR, Městské policie Bíli-
na, odboru sociálních věcí a dal-
ších, na které se budou projed-
návat možné zákonné nástroje  
k řešení této situace.

134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, na stavební práce 
na akci „Oprava ploch u garáží 
hromadného stání v ulici Čap-
kova - vrchní patro“. Výzva bude 
zveřejněna v systému E-ZAK na 
webových stránkách města.
Rada města schválila uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
na provedení stavebních pra-
cí „Revitalizace ulic Zámecká a 
Komenského“. Předmětem do-
datku č. 2 je stanovení termínu 
pro dokončení části díla v ulici 
Komenského, zahájení realizace 
části díla v ulici Zámecká, do-
končení části díla v ulici Zámec-
ká a v roce 2021 po rekonstrukci 
kanalizačního řádu společností 
Severočeská servisní, a. s., urče-
ní smluvní pokuty.

Rada města vzala na vědo-
mí informaci sdružení Lungta  
o 61. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci a zároveň 
rozhodla o připojení k meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Ti-
bet“ vyvěšením tibetské vlajky 
na budově městského úřadu 
10.03.2020.
Rada města vzala na vědomí 
žádost ředitelky ZŠ Za Chlu-
mem o finanční příspěvek na 
sociální pracovníky a zároveň 
pověřila vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu zpraco-
váním rozpočtového opatření.  
Ve škole by tak došlo k rozšíření 
poradenského pracoviště školy 
a k cílené spolupráci s problé-
movými žáky a jejich zákonnými 
zástupci.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 7. ledna 2020

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 21. ledna 2020

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020

26. února
6. května
24. června
16. září
4. listopadu
16. prosince
Vždy od 16 hodin v zasedací místnosti v suterénu radnice.

Základní škola Bílina, Aléská 270, 
příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

pedagog 2. stupně (AJ, NJ, Fyzika)

Požadované vzdělání: vysokoškolské
Nástup: 1.9.2020

Hrubá měsíční mzda: 30.930 – 40.320 Kč
Zaměstnání na dobu určitou.

Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Axamitová, ředitelka školy
Tel.: 417 824 757

E-mail: reditelka@zsaleska-bilina.cz

Doplňující senátní volby

 v okrese Teplice za zemřelého senátora 
Jaroslava Kuberu, který  zemřel 20. ledna 2020.

Volby se budou konat ve dnech 27. a 28. března 2020, v pátek 
od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
§ 75 - Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu 

odevzdaných platných hlasů.  V případě, že žádný z kandidátů 
nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 75, zajistí pově-
řený obecní úřad v sídle volebního obvodu, aby druhé kolo voleb 

bylo zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole.
Ve druhém kole kandidují v každém volebním obvodu, ve kte-

rém se volby konají, pouze dva kandidáti, kteří se v prvním 
kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.

Zvolen je ten kandidát, který získá ve dru-
hém kole více odevzdaných platných hlasů.

VÍCE NA:
WWW.BILINA.CZ
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RŮZNÉ

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, 
ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ
NUTRIE ŘÍČNÍ

Dne 24. února 2020 vzpomínáme 5. výročí úmrtí manžela, otce a dědy

Bohumila Adamce
S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 11. ledna 2020 uplynul jeden rok, co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka a maminka 

Jarmila Hladká
S láskou stále vzpomíná manžel Jiří a děti s rodinami.

Dne 11. listopadu se dožila 84 let 

Božena Čadilová
Blahopřejí Franta a příbuzní.

Paní 

Ludmila Šlechtová 
z Bíliny oslavila 77. narozeniny. Chtěli bychom jí poblahopřát, má plno elánu 
a to jí moc přejeme. 
Dcera Lída s manželem Bedřichem a vnuk Pavel s přítelkyní Klárkou a jejím 
synem Pepínem.

Dne 15. února 1995 nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel, děde-
ček

Václav Hausenblas
Vzpomínají manželka, syn Václav s rodinou, dcera Marta s rodinou a vnou-
čata. Nikdy nezapomeneme.

Dne 8. března uplynou 2 roky, co utichlo srdce naší milované manželky, ma-
minky a babičky 

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

Dne 13. února 2020 se dožívá 84 let 

Oskar Böhm
Blahopřejí Franta a příbuzní.

K 85. narozeninám paní 

Elišce Fialové 
přejí všichni z Klubu důchodců I. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dne 26. února vzpomeneme 6 let od úmrtí pana 

Rudolfa Gabča
S láskou vzpomínají manželka Irena, děti s rodinami, vnoučata a pravnou-
čata.

Dne 18. února uplynou 3 roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

Vilem Kohout
S láskou vzpomíná manželka, dcery Alena s rodinou a Naďa s rodinou, sy-
nové Pavel a Petr. 

Bílinský rodák a patriot pan 

Vlastimil Vaigl
by se dne 19. února 2020 dožil 100 let. 
Věnujeme mu vzpomínku. Dcera Olga s celou rodinou.

VZPOMÍNKAPŘÍRODA

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

Přeji hezký únorový den, 
půjdeme se zase spolu ně-
kam projít? Pojďte, příroda 
nespí a jistě si pro vás připra-
ví zase něco, co stojí za chvil-
ku zastavení a pozorování.
Pokud nebude mrazivo a vy-
koukne sluníčko, dnešní pro-
cházku si užijí hlavně rodiče 
s dětmi. Cestou proti proudu 

řeky Běly směrem ke Kyselce u fotbalového hřiště můžete zahlédnout 
na vodní hladině plavat zvířátko s pořádnými vousy, oranžovými zuby 
- nutrii říční (Myocastor coypus). To si samička nutrie plave obhlédnout, 
cože se to na břehu děje a jestli náhodou nejde po cestě někdo, kdo má 
v kapse tvrdou kůrku chleba nebo mrkvičku.
Určitě dobře pochodí, protože málo kdo jde kolem řeky s prázdnýma 
rukama. Nutrie to už moc dobře ví a když hodíte kousek chleba kačen-
kám a položíte pár kůrek chleba na břeh, za chvíli se kolem vás batolí až 
osm nutrií různých velikostí, upřou na vás ta svoje očka a vyloudí si něco 
dobrého na ty svoje nádherně oranžové zoubky.
Klidně si krmení po chvíli vezmou i z vaší ruky. Buďte opatrní, aby vás 
nechtěně nehryzly nebo neškrábly svými hlodáky. Boj o mlsky je prostě 
boj a každá nutrijka se snaží ukořistit co nejvíce. Jen vynechte z krmení 
čerstvé pečivo a mastné potraviny. To byste jim uškodili. Věřím, že vaše 
děti budou nadšené z toho, že vidí něco jiného než pejsky a holuby na 
střechách domů.
Nutrie říční je savec, patří do řádu hlodavců a je to vlastně blízký příbuz-
ný morčete domácího. Tělo dospělé nutrie je dlouhé od 40 do 70 cen-
timetrů, ocas má dlouhý 30 až 45 centimetrů a hmotnost dospělého 
jedice je 5 až 6 kilo. Mezi prsty mají plovací blány. Samička rodí třikrát do 
roka 5 až 6 mláďat, doba březosti je asi 130 dnů a zajímavostí je, že kojit 
mláďata může i ve vodě, mléčné žlázy má umístěné vysoko na bocích 
těla. Doba kojení je asi 6 týdnů.
Nutrie žijí ve skupinách, kde vládne nejstarší samice s potomky samič-
kami. Samci, když dospějí, jsou ze skupiny vyloučeni.
Žije v dlouhých norách na březích řek, živí se kořeny a bylinami, nepo-
hrdne tvrdým chlebem, mrkví, řepou, nebo obilím.
V současnosti je považována za invazivní druh, pochází z jihu Ameriky, 
a to znamená že by měla být likvidována. Jenže člověk ji na náš konti-
nent dopravil a založil chovy kvůli její krásné kožešině. Nutrie sem sama 
nechtěla. A je to zase člověk, který chce přírodu regulovat vyhubením 
některých živých tvorečků.
Lidé, opravdu na té naší modré planetě je tak málo místa pro zvířátka, 
ptáky, vodní tvorečky a hmyzáčky? Proč jsou stále přísnější nařízení o 
vymýcení živočišných či rostlinných druhů?
Mění se klimatické podmínky, je jisté, že se změní i příroda. To znamená, 
že některé druhy vymizí a jiné se objeví.
Mě připadá, že sama příroda je nejmoudřejší bez zásahů člověka a nej-
větší škůdce planety je člověk. Souhlasíte se mnou?

Jitka Brejníková
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RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ

VÝZVA

TERMÍNY ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 

Chtěla bych touto cestou poděkovat kronikářce města paní Ivetě 
Richterové za to, že v příspěvku Zapomenuté osobnosti Bíliny před-
stavila rodáka Ladislava Síbu, který byl v roce 1942 popraven za do-
mácí odboj. 
Ladislav Síba byl můj bratr a jsem ráda, že si po tolika letech na něj 
někdo vzpomněl a jeho činnost tak krásně popsal. 
Ještě jednou děkuji.

Drahomíra Marková, roz. Síbová

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.

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021

Zápis je povinný pro děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší šest let věku 
(tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).  
U zápisu se předkládá rodný list dítěte a občanský průkaz zákonné-
ho zástupce. 
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li  
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povin-
né školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a od-
borného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 
dovrší osmý rok věku.
Město Bílina má stanovené školské obvody spádových základních 
škol obecně závaznou vyhláškou č. 1/2019, kterou naleznete www.
bilina.cz v dokumentech odboru školství, kultury a sportu. Školské 
obvody jsou stanoveny pro tři základní školy, které město zřizuje tj. 
pro Základní školu Lidická, Základní školu Aléská a Základní školu 
Za Chlumem. Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě 
i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen 
přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Bližší infor-
mace naleznete na webových stránkách jednotlivých základních šk
ol.                                      Iveta Richterová, odbor školství, kultury a sportu

Termíny zápisů k povinné školní docházce 
pro školní rok 2020/2021

ZŠ Lidická   1.  až    2. dubna 2020 od 14.00 hod do 17.00 hod.
ZŠ Za Chlumem 16.  až  17. dubna 2020 od 14.00 hod do 17.00 hod.
ZŠAléská   1.  až    2. dubna 2020 od 14.00 hod do 17.00 hod.

Poraďte se s advokátem

Bezplatné právní poradny se do června letošního roku budou konat 
vždy poslední středu v měsíci od 15 do 16 hodin v budově městského 
úřadu v ulici Seifertova 1, první poschodí, číslo dveří 207. V únoru se 
poradna bude konat 26. 2. 2020.
Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, 
jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých 
případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinno-
stech a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit po-
skytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich 
účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení ža-
datele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí  
k řešení jeho postavení.                                                                                      (red)

Děkuji za příkladnou péči o mou matku na oddělení LDN v lůžkové 
části C v Hornické nemocnici s poliklinikou pod vedením staniční 
sestry Ivany Turkové.
                                                                                              Táňa Suchánková

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří Tere-
zce přispěli na léčbu v lázních tím, že se zúčastni-
li  akce RUN AND HELP (Konto Bariéry). Díky vám 
mohla Terezka absolvovat prosincovou léčbu v 
lázních Klimkovice, která ji opět posunula o kousek 
vpřed. Z peněz nám poskytli i doplatek na zvedák 
do auta, který jsme potřebovali, protože je Terezka 
už hodně těžká a já ji po operaci ramene a lokte 
nejsem schopná sama přemístit z invalidního vozí-
ku do auta. Vaše pomoc má smysl. Moc děkujeme 
za vaši podporu.                           Dana Kretschmanová 

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Za zdmi polikliniky se pouze nestoná
Nemocnice, poliklinika, LDN, sociální lůžka. Už jen 
tyto názvy probouzí u lidí negativní myšlenky.

Je tomu vždy tak? Na stanici 
sociálních lůžek jsou sice lidé 
s horší pohyblivostí, ale jsou 
rádi veselí a dokáží se radovat 
ze života. Koncem loňského 
roku byly na oddělení hospita-
lizované pouze dámy, ale i tak 
oslavily nástup nového roku 
vesele s písničkami a vytvořily 
si silvestrovské ozdoby, třeba 
čepičky či čelenky. Také si zku-
sily zahrát na varhany a zpívaly. 
Žena je odjakživa tajemná pa-

rádnice, leden tedy ženy pojmu-
ly jako plesovou sezónu a svoje 
tváře ukryly za škrabošky, které 
si samy nazdobily.
Ochotné a milé ošetřovatel-
ky podporují všechny aktivity  
a dámy ve slušivých župáncích 
se zapojují do kreativního tvoře-
ní s elánem a radostí.
Tak vidíte, za zdmi polikliniky  
se jen nestoná, ale je i zábava.

Jitka Brejníková

INZERCE

Nabídka

Kdo by chtěl uplést svetr, ponožky, 
dětskou soupravičku na miminko.

L. Písková, SUNN 708, Bílina 418 01
tel.: 720 369 805
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SPORT

FK HOSTOMICE

KENDÓ SPORTOVNÍ STŘELECKÝ KLUB BÍLINA

Hostomický fotbalový klub pořádá nábor nových hráčů 

Bílinský oddíl kenda 
na turnaji v Hradci Králové

Střelci znají svého krále 
i mistra ostrostřelce

Ve fotbalovém klubu Hostomice se v loňském roce 
zvýšil zájem dětí a mládeže o fotbal, přičemž se díky 
trenérům, rodičům a spolupráci s jinými kluby a spon-
zory podařilo sjednat nejen velmi lukrativní turnaje a 
zápasy v Ústeckém kraji, ale v únoru 2020 jedou mlad-
ší žáci do Prahy změřit síly s jinými týmy z ČR.

Koncem loňského roku se bílinští kendisté zúčastnili 
dvou turnajů v Hradci Králové. Nejprve to bylo Vá-
noční kendování, což jsou závody pro děti, a poté tur-
naj Nozomi cup pro juniory, ženy a smíšenou kategorii.

Sportovní střelecký klub Bílina pořádal na střelnici v 
Nemocniční ulici tradiční novoroční střílení o tituly 
Král střelců a Mistr ostrostřelec.

V klubu fungují v současné době všechny kategorie, od BAMBINY a 
mladší přípravky po dospělé. Starší přípravka náš klub reprezentovala 
na Ústecku, kde hrála i s pozvanými výběry z Německa. V budoucnu 
dané turnaje chceme zopakovat a samozřejmě se v letošním roce plá-
nují dětské turnaje v Hostomicích. Pravidelně se pořádá pro dospělé v 
srpnu Memoriál Václava Zieglera, kam se zvou nejrůznější týmy z okre-
su. Preferujeme hru mladých hráčů, kdy jsou do turnaje nasazováni i 
dorostenci.
Samozřejmostí je zvyšování úrovně a kvality našich hráčů, čemuž po-
máhá i vylepšování zázemí a pořizování nových a moderních pomůcek 
pro hru. Zvyšování kvality pomáhá i stmelování dětí i rodičů, kdy s ce-
lým klubem dle možností jezdíme v březnu na zimní soustředění do 
Sloupu v Čechách. Samozřejmě pořádáme i jiné aktivity mimo fotbalo-
vé zápasy a tréninky.
V současné době probíhají tréninky dětí v tělocvičně v Hostomicích, 
starší děti, dorost i dospělí trénují na umělé trávě v Hostomicích. Dorost 
dále trénuje společně s Kostomlatským týmem na umělce u stadionu 
FK Teplice.
Náš klub během celého roku pořádá nábor kluků i dívek od 5 let, kdy 
věk nerozhoduje, neboť se nový hráč nebo hráčka zapojí podle věku 
do tréninkového a herního procesu. Rádi bychom uvítali nejen děti, ale i 
dorostence a dospělé z okolních obcí a měst. Každý, kdo se chce věno-
vat aktivně sportu, je u nás vítán, ale neodmítáme ani ty dospělé, kteří 
by chtěli trénovat.
Informace o klubu jsou k dispozici na aktualizovaných stránkách FK 
Hostomice fk-hostomice.estranky.cz, na facebookovém profilu, případ-
ně kontaktováním vedení klubu.                                                 Martin Vlček

V turnaji kihon (technika) nás bravurně reprezentoval Antonín Bařtipán 
a získal stříbrnou medaili. Úspěšný byl také Jirka Ziegelheim, kterému 
se podařilo vyhrát kategorii 9 až 11 let. Ve finálovém boji o zlatou medaili 
zdolal Lenu Pustowku z Polska. Součástí Vánočního kendování byl také 
už tradičně turnaj tříčlenných týmů. Náš tým ve složení Jindřich Zie-
gelheim, Jan Neumann a Jiří Ziegelheim skončil na 3. místě.
V kategorii juniorů jsme posbírali hned dvě medaile. Vít Máliš stříbrnou 
a Honza Neumann bronzovou. Také naše trenérka Jana Ziegelheimová 
doplnila naší medailovou sbírku. Vyhrála kategorii žen, kde ve finálo-
vém zápase přemohla Lucii Hřibovou z oddílu Nozomi Dojo. Ve smí-

šené kategorii se zase dobře 
vedlo našemu Jirkovi Vlčkovi. 
Nevyhrál sice žádnou medaili, 
ale v zápasech se mu dařilo a 
ukazoval pěkné bojové nasa-
zení. Rozhodčí mu udělili cenu 
Best fighting spirit.
Za náš oddíl SanDoMon Bílina 
děkuji všem našim závodníkům, 
kteří se zúčastnili, dále našemu 
realizačnímu týmu a všem řidi-
čům. Výjezd našich závodníků 
proběhl za finanční podpory 
města Bílina.

Vít Máliš

Letos se v soutěži Král střelců střílelo z pistole Sig Sauer ráže 9mm a 
o titul Mistr ostrostřelec se střílelo z pušky Winchester ráže 45. Stříle-
lo se na malované retro terče, vždy na každou soutěž jednu ránu bez 
přípravy.
Titul Krále střelců si vystřelil Miroslav Průša, titul Mistra ostrostřelce si 
vystřelil Josef Kušta.

Petr Maurer



Zemičku kdesi pod horami ovládají 
vysoce postavení zločinci, lidé pro-
pojení s politikou, mafií, ale i s poli-
cií, soudy a velkými kšefty. Závislá 
teenagerka zmizí z resocializačního 
centra, nikomu ale nechybí. 

sobota 22. února, 20 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. 

neděle 23. února, 15 hodin
JEŽEK SONIC
Schopnost utíkat nejrychleji ze 
všech na světě (na jakémkoliv světě, 
v němž se právě vyskytuje) by ježek 
Sonic bez mrknutí oka vyměnil za 
opravdového kamaráda. 

pátek 28. února, 20 hodin
1917
Držitel Oscara® Sam Mendes, re-
žisér bondovek Skyfall, Spectre a 
filmu Americká krása, natočil jedi-
nečný epický příběh z první světové 
války. 

sobota 29. února, 17 hodin
VOLÁNÍ DIVOČINY
Volání divočiny vypráví příběh 
Bucka, psa hýčkaného svým pánem 
i jeho rodinou. 

 GALERIE POD VĚŽÍ

Do 28. února
VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
KOČÁRKŮ A PANENEK
výstava soukromé sbírky

PROGRAM  KULTURNÍCH  A  SPOLEČENSKÝCH  AKCÍ

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 31. března
THE TAP TAP NAČERN0
výstava kresleného humoru

středa 12. února, 15.30 hodin
MĚSTEM JDE OBR
z cyklu Čtení pro nejmenší

čtvrtek 20. února, 17 hodin
KRANIOSAKRÁLNÍ 
TERAPIE – MOJE VÁŠEŇ
veřejná přednáška

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

čtvrtek 13. února, 19 hodin
VALENTÝNSKÝ JUMPING 
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

pátek 14. února, 16 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO REBELKY
valentýnské pečení sladkostí

pátek 15. února, 9.45 hodin
JUMP ARÉNA ÚSTÍ NAD LABEM

pátek 21. února, 16 hodin
SHUFFLE DANCE
taneční hodina

pátek 28. února, 16 hodin
KDYŽ ZVÍŘÁTKA TANČÍ
maškarní taneční hodina

 ČLOVĚK V TÍSNI

pátek 14. února, 14 hodin
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

pondělí 24. února, 15 hodin
ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP 
S ILUZIONISTOU DAVIDEM 
JUŘINOU
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 KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

čtvrtek 20. a 27. února, 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Taneční večery pod vedením Nikol 
Dufkové zaměřené na ženy.

neděle 16. února, 15 hodin
VELKÁ KARNEVALOVÁ SHOW
Kamarádi bez hranic Fešák Píno, 
hvězda mezi bonbóny Bóňa BON 
Bóňa a malý velký superhrdina 
Fofrmen přivážejí interaktivní show 
s množstvím písniček, tance, soutě-
ží a neokoukané zábavy. 

 MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

čtvrtek 13. února, 18.30 hodin
pátek 14. února, 8.30 hodin
CIRK LA PUTYKA – BIOGRAF
Vydejte se do časů, kdy kino bylo 
ještě biografem, kdy nemluvilo, bylo 
černobílé, ale bylo i tak báječným 
místem, kde jste se mohli jako dnes 
bát, smát se, plakat nebo se tajně 
potmě líbat.

středa 26. února, 8.30 hodin
SOUTĚŽ O BOŘEŇSKOU 
ČARODĚJNICI – RECITACE
Městské kolo dětské recitační sou-
těže.

 DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 14. února, 17 hodin
pátek 28. února, 17 hodin
JUDY
Renée Zellweger v roli jedné z nej-
větších hollywood-ských legend 
všech dob Judy Garland.

pátek 14. února, 20 hodin
sobota 22. února, 17 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho 
dne zjistí, že má její manžel Jiří delší 
dobu poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá, rozhodne se svou sokyni 

sobota 15. února, 17 hodin
BIRDS OF PREY: PODIVUHODNÁ 
PROMĚNA HARLEY QUINN
Po rozchodu s Jokerem se Harley 
Quinn (Margot Robbie) spojí s dal-
šími superhrdinkami, aby společ-
ně zachránily malou dívku z rukou 
obávaného narcistického padoucha 
jménem Black Mask (Ewan McGre-
gor). Správná psychoušská jízda 
může začít!

sobota 15. února, 20 hodin
pátek 21. února, 20 hodin
FANTASY ISLAND
V novém filmu studia Blumhouse 
nazvaném Fantasy Island mění cha-
rismatický pan Roarke v luxusním, 
leč odlehlém tropickém rezortu 
tajné sny svých šťastných hostů ve 
skutečnost. 

pátek 21. února, 17 hodin
sobota 29. února, 20 hodin
SVIŇA


