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Kulturní pas nabízí turistům slevy 
v německém Sasku 
Až padesátiprocentní slevu na 
vstupném do desítek kulturních 
zařízení v Sasku mohou využívat 
držitelé Kulturního pasu 
Euroregionu Elbe/Labe.

Návštěvníci rozhledny se dozví, 
na co se dívají 
Na rozhledně v Elektrárně Ledvice 
jsou nově instalované informační 
desky na vnitřní straně ochozu.

8

10

Princ 

Nejspíše kříženec stafordšír-
ského teriéra, štěně, asi 10 až 
12 měsíců starý pes. Váha při 
příjmu 31 kg, v kohoutku cca 
64 cm, obojek zaříznutý do 
krku, nalezenec, kulhá. 
Princ je mladý a tempera-
mentní psí kluk, který vyhlíží 
statného a zkušeného páníč-
ka. Na vodítku chodí dobře,  
z povelů umí sedni a dát pac. 
Ostatní psy si zatím spíše vy-
bírá, pokud tedy zvažujete 
rozšířit vaši stávající smečku 
právě o našeho Prince, doraž-
te do útulku i s vaším stávají-
cím psem či fenkou. 
www.utulek-jimlin.cz, 
tel.: 604 451 258
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Základní školu Za Chlumem 
navštívil premiér Babiš  
s ministrem školství
Premiér Andrej Babiš, ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Robert Plaga a jeho náměstkyně 
Pavla Kratzová navštívili s vedením 
města Bíliny Základní školu  
Za Chlumem.

Senioři pomáhají dětem  
u přechodů
Obyvatelé Bíliny mohou nově  
v ranních hodinách u některých 
přechodů pro chodce vídat osoby 
v reflexních vestách s výrazným 
nápisem ŠKOLA.

TVOŘÍME BÍLINU: Lidé budou 
hlasovat o 11 návrzích
Do konce ledna mohla široká 
veřejnost podávat své návrhy ke 
zlepšení veřejného prostranství  
a veřejného života.

Majitelé psů jsou povinni uklízet 
exkrementy
Pořízení psa je radostnou událostí, 
majitelům však přináší řadu 
povinností.

Bílinská volejbalová liga v květnu 
znovu na Tyršáku
Je tomu už přesně čtvrt století, 
kdy se zrodila Bílinská volejbalová 
liga (BVL) v myšlenkách bílinských 
volejbalových veteránů.

Turnaj čtyř týmů ovládl Bílý tesák
V únoru městys Hostomice 
pořádal v tělocvičně turnaj ve 
volejbale.

Karel Matuška: podle odborníků 
je Bílina bílé město na mapě 
cykloturistiky, chceme změnu
Město Bílina chce více podporovat 
rozvoj cykloturistiky a tím 
i budování cyklostezek

Zdeňka Bednaříková: Každá 
sbírka potřebuje své místo
Křehká krása panenek a hraček, 
které dnešní děti znají pouze  
z vyprávění nebo obrázků, 
přilákaly do Galerie Pod Věží velké 
množství návštěvníků.

Deváťáci z Lidické jsou ve 
finanční gramotnosti nejlepší  
v republice 
V konkurenci pěti tisíc dětí dokázali 
deváťáci ze Základní školy Lidická 
dosáhnout nejlepšího výsledku 
v soutěži Tajuplná cesta České 
spořitelny.

Informace k zápisům k povinné 
školní docházce
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).
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Vážení čtenáři, 

březnové vydání Bí-
linského zpravodaje 
zdobí titulní fotografie 
ze zápisu do první třídy 
základní školy. Budou-
cí prvňáčky totiž čekají 
zápisy už na začátku 
dubna a letos se k nim 
musí dostavit děti na-
rozené od 1. září 2013 
do 31. srpna 2014. Děti 

ani rodiče se nemusí ničeho obávat, zápisy 
na bílinských školách se konají v příjemné a 
klidné atmosféře.
Problematikou výuky na základních školách 
obecně se v únoru v Bílině zabýval i premiér 
Andrej Babiš s ministrem školství Robertem 
Plagou. Oba se sešli se starostkou města 
a ředitelkou Základní školy Za Chlumem a 
živě se zajímali o aktuální dění na škole, kte-
rá se potýká s nevhodným chováním nepři-
způsobivých rodin. V článku si přečtěte, jaká 
opatření navrhovali zástupci města. 
Zcela z jiného soudku je článek o znovuzro-
zení bílinské volejbalové ligy. To je velmi 
dobrá zpráva, Tyršova zahrada se bude opět 
pravidelně plnit sportovci i fanoušky. Na 
první turnaj se mohou lidé těšit už 2. května, 
jestli se chcete přidat, přihlašte svůj tým do 
konce dubna. 
Na závěr musím připomenout veřejné pro-
jednání návrhů participativního rozpočtu 
Tvoříme Bílinu, které se bude konat 23. břez-
na od 16 hodin ve velké zasedací místnosti 
úřadu.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

CHCETE MĚ?

Bílinský zpravodaj je zdarma a najdete ho ve svých schránkách nebo v infocentru.
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MĚSTO I ŠKOLA NAVRHUJÍ ZMĚNY ZÁKONŮ

NOVÉ MOŽNOSTI PRO FIRMU I ZAMĚSTNANCE

ZPRAVODAJSTVÍ

Základní školu Za Chlumem navštívil 
premiér Babiš s ministrem školství

Sorting Solutions v Bílině bude učit děti techniku

Premiér Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a jeho 
náměstkyně Pavla Kratzová navštívili s vedením města Bíliny Základní školu Za 
Chlumem. 

Společnost Sorting Solutions rozšíří v Bílině svůj pro-
voz. Od města totiž koupila další z pavilonů bývalé zá-
kladní školy na Teplickém Předměstí.

Pavlína Nevrlá
Návštěva se uskutečnila v rámci 
reakce na otevřený dopis, který 
starostka Bíliny na konci ledna 
zaslala premiérovi, ministrovi 
školství, ministryni práce a so-
ciálních věcí a všem poslancům. 
V něm upozornila na problémy 
s nepřizpůsobivými rodinami 
a žáky, se kterými se základní 
škola potýká, a na omezené pro-

středky, které má škola i město 
při řešení situace. 
Vedení města Bíliny, společně 
se školou, připravilo konkrét-
ní návrhy opatření, které by po 
zahrnutí do zákonů pomohly 
řešit záškoláctví, odpovědnost 
rodičů, výtržnictví žáků ve škole 
i další potíže. “Navrhovali jsme 
krácení některých sociálních 
dávek rodičům, kteří se řádně 
nestarají o své děti. A to hlavně 

těch dávek, které se týkají dítěte, 
tedy přídavků na děti a příspěv-
ku na živobytí,” uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová. Tento návrh doplnil minis-
tr Robert Plaga další variantou. 

“Tyto sociální dávky bychom 
mohli přesměrovat přímo na 
školu, jako na zvláštního příjem-
ce dávky, a pokryly by náklady 
na hrazení svačin, obědů, škol-
ních pomůcek a dalších výdajů 

Několik pavilonů přitom již vlast-
ní. “Byl to pro nás tedy logický 
krok ve chvíli, kdy město budo-
vu nabízelo k prodeji. V novém 
pavilonu plánujeme vybudovat 
výzkumné středisko, robotické 
pracoviště a výukový prostor,” 
popsal jednatel společnosti Li-
bor Tanner.  
Firma se dlouhodobě zabývá 
výrobou a vývojem zařízení pro 
kontrolu kuličkových ložisek 
a nedestruktivním testováním 
materiálů. Jelikož pro svou čin-
nost potřebuje kvalifikované 
zaměstnance a těch je na pra-
covním trhu nedostatek, chce si 
je vychovat už od útlého věku. 

“Výukové středisko vybavíme 

souvisejících se školní docház-
kou. Tato varianta je možná již 
dnes, ale nově bychom k tomu-
to opatření mohli přistoupit i bez 
souhlasu zákonného zástupce,” 
vysvětlil ministr.
Další návrh se týkal prodloužení 
povinné školní docházky o dva 
roky speciálního nástavbového 
studia, při kterém by žáci vy-
cházející ze sedmé třídy získali 
znalosti a dovednosti potřebné 
k získání zaměstnání. 
Jelikož se někteří žáci ve škole 
chovají agresivně vůči ostatním 
dětem i učitelům, navrhuje škola, 
aby porušení školního řádu bylo 
posuzováno jako přestupek. “S 
tím souvisí i snížení hranice 
trestní odpovědnosti na dvanáct 
až třináct let či zařazení pedago-
gických pracovníků mezi úřední 
osoby, aby mohli lépe bránit svá 
práva. Doufáme, že toto jedná-
ní přímo na půdě základní školy 
přinese tolik potřebné změny,” 
doplnila místostarostka Marcela 
Dvořáková.
Premiér Andrej Babiš při setkání 
ocenil připravené návrhy změn. 

“Líbí se mi, že jsou velmi kon-
krétní, budeme se jimi zabývat 
na koaličním jednání,” slíbil. Pří-
tomní se zabývali i inkluzí, tak-
zvaným skrytým záškoláctvím, 
nepedagogickými pracovníky, 
zvýšení odpovědnosti rodičů 
za dítě, lepší provázaností mezi 
školou, orgánem sociálně-práv-
ní ochrany dětí, úřadem práce, 
přestupkovou komisí i policií.

moderními stavebnicovými sety, 
z nichž si budou děti moci stavět. 
Také pro ně připravíme exkurze 
do našeho provozu, aby se se-
známily s moderními technolo-
giemi a zároveň zjistily, že práce 
v provozu již vůbec není takzva-
ně špinavá, ale pracujeme v mo-
derním a velmi čistém prostředí,” 
doplnil Libor Tanner. 
V pavilonu vzniknou tři nová 
pracovní místa pro kvalifikova-
né zaměstnance. Budovu fir-
ma koupila za 2 110 000 korun, 
rekonstrukce si podle odhadů 
vyžádá 15 až 20 milionů korun. 
Provoz by tam měl být zahájen 
do čtyř let. 

(pn)
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KRIMI

SVODKY MP BÍLINA MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

Z ČINNOSTI HLÍDEK

Senioři pomáhají dětem u přechodů

Botičku strážníci nasazují jen v nezbytných případech

Obyvatelé Bíliny mohou nově v ranních hodinách u některých přecho-
dů pro chodce vídat osoby v reflexních vestách s výrazným nápisem 
ŠKOLA.
Jedná se o spolupracovníky bílinské měst-
ské policie, kteří se přihlásili do projektu 
prevence kriminality s názvem Senioři u 
přechodů.
V rámci projektu působí v Bílině momen-
tálně čtyři senioři, kteří každý den v ranní 
době dohlížejí na bezpečné přecházení dětí, 
při jejich cestě do školy. Protože přechodů, 
které jsou ráno dětmi využívány je mnohem 
více, městská policie hledá další čtyři spolu-
pracovníky z řad seniorů.

Najít volné parkovací místo na bílinských 
sídlištích bývá čas od času testem pevných 
nervů. Strážníci se proto snaží přistupovat  
k případům špatně zaparkovaných vozidel  
s určitým pochopením. Nicméně pokud 
řidič vozidlo zaparkuje způsobem, který již 
ani při nejlepší vůli nelze tolerovat, logicky 
následuje postih.
Jeden z nedávných případů se udál na Praž-
ském předměstí, kde řidič ponechal vozidlo 
v úseku platnosti zákazu zastavení. Zákaz 
zde není umístěn samoúčelně. Je v onom 
místě z důvodu umožnění pohybu držite-

Pozice je rovněž vhodná i pro zájemce z řad 
občanů se sníženou pracovní schopnos-
tí, kteří ještě nedosáhli seniorského věku. 
Podmínkou je však zdravotní stav, který není 
překážkou ve výkonu činnosti při dohledu 
na přechodech pro chodce. 
Přihlášky pro případné zájemce jsou k dis-
pozici na služebně Městské policie Bílina. 
Na závěr dlužno podotknout, že se jedná o 
placenou službu. Senioři jsou odměňováni 
částkou 120 korun za hodinu práce.        (mp)

le průkazu ZTP. Hlídka na vozidlo umístila 
výzvu pro nepřítomného řidiče. Jelikož se 
řidič na výzvu k projednání podezření z pře-
stupku na služebnu MP opakovaně nedo-
stavil, bylo vozidlo později strážníky zablo-
kováno botičkou.
Městská policie Bílina botičky neboli tech-
nické prostředky k zabránění odjezdu vo-
zidel již několik let prakticky nepoužívá.  
Důvodů je několik. Mezi hlavní patří úspora 
času jak hlídek, tak i řidičů. Dalším důvodem 
je určitá vstřícnost ze strany strážníků, řidi-
čům je dán dostatečný časový prostor pro 

následné řešení podezření z přestupku na 
služebně MP.
V poslední době bohužel přibývá těch, kte-
ří tuto vstřícnost patrně chápou jiným způ-
sobem. Městská policie, bude proto nyní  
v obdobných případech závažného poru-
šení zákona ze strany neukázněných řidičů 
přistupovat sice nepopulárním, nicméně 
stále účinným způsobem, tedy zabloková-
ním vozidla botičkou. Věříme, že hlídky MP 
nebudou mít důvod k častějšímu využívání 
tohoto opatření.                                                    (mp)

Pětistovku nevrátil
Městská policie Bílina obdržela žádost z po-
bočky České pošty v centru města o vyslání 
hlídky. Na místě bylo z kamerového zázna-
mu zjištěno, že jejich klientce u přepážky vy-
padla pětisetkorunová bankovka. Muž, který 
byl v tom okamžiku poblíž, namísto toho, 
aby klientku na ztrátu upozornil, bankovku 
si přisvojil a posléze z místa odešel. Stráž-
níci vytipovali místa, kde by se muž, jehož 
totožnost následně zjistili, mohl nacházet. 
Vše ostatní pak bylo již dílem několika minut. 
Po nezbytných administrativních úkonech 
byla zhruba do hodiny od nahlášení případu 
poškozené osobě její bankovka vrácena a 
pachateli udělena pokuta.

Řídil přes zákaz
Za dopravní přestupek řidič skončil na policii. 
I takto zjednodušeně by se dalo informovat 
o případu, kdy hlídka MP zastavila vozidlo 
v centru města, jehož řidič nerespektoval 
dopravní značení. Při kontrole vyšlo najevo, 
že řidič při sobě nemá doklady potřebné k 
řízení vozidla.
Lustrací bylo zjištěno, že řidič má udělenu 
blokaci řidičského průkazu. Tím, že řídil vo-
zidlo, se dopustil trestného činu. Aby toho-

Milan Liška je ředitelem 
městské policie

Novým ředitelem Městské policie Bíli-
na se stal Milan Liška. Na svém únoro-
vém jednání ho do funkce zvolili zastu-
pitelé. Osmapadesátiletý Milan Liška je 
bílinským rodákem, celý profesní život 
pracoval jako policista. Nyní povede 
městské strážníky.                               (pn)

nebylo málo, bylo dále zjištěno, že na řidiče 
je Policií ČR vydán příkaz k zatčení. Muž byl 
hlídkou předveden na OO PČR Bílina k dal-
šímu opatření.

Parfémy prodávat nesměli
Strážníci MP Bílina byli občanem upozor-
něni na osoby, které na parkovišti jednoho 
marketu v centru města nabízejí k prode-
ji nějaké předražené parfémy. Na základě 
přijaté informace byly osoby zkontrolovány, 
avšak na místě nic nenasvědčovalo tvrzení 
oznamovatele.
Hlídce se však chování osob zdálo pode-
zřelé, a tak i nadále nechala jejich pohyb a 
konání monitorovat kamerovým systémem. 
Osoby si pravděpodobně myslely, že je již 
čistý vzduch, a tak opět začaly nabízet ko-
lemjdoucím pochybné zboží. Kamery za-
znamenaly jejich počínání a tak hlídka MP 
měla nyní nezpochybnitelný důkaz.
Osobám byly parfémy odňaty, a po nezbyt-
ných administrativních úkonech bylo jejich 
počínání oznámeno správnímu orgánu. Po-
domní a pochůzkový prodej je v Bílině zaká-
zán nařízením města. Za jeho porušení oso-
bám hrozí pokuta až do výše 100 tisíc korun.

(mp)
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TVOŘÍME BÍLINU: Lidé budou hlasovat o 11 návrzích

Návrhy, které budou projednány na veřejném zasedání:

Žižkovo náměstí zkrášlí narcisy a tulipány

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Do konce ledna mohla široká veřejnost po-
dávat své návrhy ke zlepšení veřejného pro-
stranství a veřejného života v rámci partici-
pativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. Celkem 

bylo podáno 11 návrhů, které splňovaly po-
žadavky programu a mohou být projednány 
na veřejném zasedání. Veřejná prezentace 
přihlášených projektů se uskuteční 23. břez-

Na jaře město provoní jarní květiny. Na Žiž-
kově náměstí se lidé pokochají záhony tvo-
řenými tulipány, modřenci a narcisy. Město 
Bílina objednalo cibulky květin u firmy spo-
lupracující s holandským dodavatelem. Ty 
byly sázeny pomocí sázecího stroje přímo 
pod drny trávy. Dřeviny a okrasné keře bude 

na od 16 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Bílině. Při jednání se lidé 
seznámí s podrobnostmi návrhů, jejich cíli  
i důvody, proč by měly být zrealizované. (pn)

město vysazovat také v ulici Kmochova. Tam 
nahradí stromy napadené mšicí smrkovou.
Nově bude lemovat silnici 1/13 stromořadí, 
které bude vysázeno po pravé straně na vý-
jezdu na Teplice. Navrženy k výsadbě jsou 
stromy jírovce pleťového.

Ing. Helena Volfová

Pravidla pro hlasování
● 
• Hlasování se zúčastní občané města Bílina, kteří v den hlaso-
vání dosáhli věku nejméně 15 let. 
• Hlasování je tajné.
●• Hlasovat bude možné pouze elektronicky, prostřednictvím 
aplikace Mobilní rozhlas.
• Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který 
umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé 
návrhy, a to tak, že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden 
záporný.
• Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jed-
nomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas. 
• Hlasování bude spuštěno po veřejném projednání a potrvá 
do konce dubna. 

1) Hry na chodník - Oživení trasy okolo řeky Bíliny pomocí po-
hybových a tematických her umístěných na chodník, jako jsou 
skákací panák, piškvorky, skok do dálky, mini dráha, twister  
a podobně.

2) Veřejné grilovací místo na Sídlišti Za Chlumem - Pro oby-
vatele panelových domů vytvoření bezpečného místa ke grilo-
vání se zabudovaným grilem a posezením.

3) Cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže - Umístění 
tří kusů cvičebních prvků v parku u DDM.

4) Výsadba okrasných dřevin v Sídlišti Za Chlumem  
a v SuNNu - Zvýšení biodiverzity, zlepšení estetického dojmu 
za pomoci těchto rostlin: třešeň sakura, jeřáb moravský, okras-
ná jabloň, šeřík obecný, liliovník tulipánokvětý, ambroň západ-
ní, myrobalán, hloh, komule davidova.

5) Nové vánoční osvětlení na náměstí - Doplnění vánoční 
výzdoby historického centra města, zvýšení estetické hodnoty  
a zlepšení atmosféry.

6) Discgolfové hřiště v Sídlišti Za Chlumem - Rozšíření mož-
nosti sportovního vyžití v přírodě za pomoci vybudování hřiště 
na discgolf.

7) Dětské kryté pískoviště jako součást terapeutických a 
klimatických opatření - V areálu Hornické nemocnice s po-
liklinikou vybudování zastřešeného pískoviště, ochlazování 
prostoru pomocí systému zachytávaní dešťové vody.

8) Informativní tabule k využití venkovních aktivit v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou - Instalace informačních 
tabulí k dotvoření uceleného prvku v rámci venkovních aktivit 
– animoterapie.

9) Petangové hřiště – vybudování hřiště na petanque v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou.

10) Instalace laviček v parčíku u Lidlu - Instalace tří laviček 
k posezení a odpočinku.

11) Veřejné psí hřiště - V areálu bývalého termálního koupa-
liště vybudování veřejně přístupného hřiště s překážkami pro 
psy a jejich majitele.
 

Realizace návrhů

• Realizován bude vždy návrh, který získal nejvyšší počet hlasů 
a dále v pořadí podle počtu získaných hlasů každý další návrh 
za podmínky, že součet rozpočtu vítězného návrhu a v pořa-
dí dalších návrhů nepřekročí finanční prostředky vyčleněné v 
rámci PPR, tedy milion korun. 
• Pokud dva či více dalších návrhů získají stejný počet hlasů, 
realizuje se návrh s vyšším rozpočtem; to neplatí, jestliže by v 
realizaci tohoto návrhu došlo k překročení vyčleněných finanč-
ních prostředků. 
• Realizace vítězných návrhů by měla začít v květnu 2020 a 
měla by být skončena v listopadu 2020.
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ZDRAVOTNICTVÍ

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU OZNÁMENÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Ergoterapie smysluplně 
zaměstnává pacienty

Od dubna se zvýší životní a existenční minimum

Ergoterapie je léčebná metoda, která nabízí aktivní 
činnost lidem bez rozdílu věku, omezení a intelektu.

Od 1. dubna 2020 se zvyšuje životní a existenční mini-
mum o 13,2 procenta. 

Hlavním terapeutickým pro-
středkem v ergoterapii je smys-
luplná činnost a zaměstnání, 
které pomáhají k obnově posti-
žených funkcí. Skupinová tera-
pie je na lůžkách velmi žádaná a 
pacienti se vždy těší, co nového 
budou vytvářet. Musím říci, že 
jsou všichni moc šikovní. Napo-

Životní minimum pro jednotliv-
ce se tak zvýší o 450 korun na 
3 860 korun a existenční mini-
mum vzroste o 290 korun na 2 
490 korun. Obě tyto částky se 
tak zvyšují poprvé od roku 2012. 
Samotná výše valorizace vychá-
zí z nárůstu příslušného indexu 
spotřebitelských cen vykázané-
ho Českým statistickým úřadem.

Co je to životní a existenční mi-
nimum?

Existenční minimum je hranicí 
peněžních příjmů, která je ne-
zbytná k zajištění výživy a ostat-
ních základních potřeb na úrovni 
umožňující přežití.
Životní minimum je minimální 
společensky uznaná hranice 
peněžních příjmů k zajištění 

Změna v poskytování služeb

MUDr. Zuna s platností od 1. února 2020 oznamuje změ-
nu v poskytování svých služeb. Sonografické vyšetření 
dětských kyčlí již nebude prováděno v Bílině, ale MUDr. 
Zuna ho bude provádět ve čtvrtek od 12.30 v nemocnici 
v Duchcově (tel. 417 514 729). Případně můžete vyšetře-
ní podstoupit v nemocnici v Teplicích (tel. 417 519 438).

Ordinační hodiny ortopedie v pondělí a stře-
du od 13 hodin zůstávají neměnné.

HNsP

Sídlo firmy Václav Šlambora  
zdravotnická dopravní služba 

je 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:
417 823 207
602 345 418
800 33 11 90

sledy vyrobili krásné městeč-
ko, jenž můžete vidět v přízemí 
u čekáren praktických lékařů. 
Velké poděkování patří také vy-
nikajícím ergoterapeutkám Bc. 
Simoně Chynoraiové a Pavlíně 
Kořánové.

HNsP

výživy a ostatních základních 
osobních potřeb. Životní a exis-
tenční minimum nezahrnuje 
nezbytné náklady na bydlení. 
Od životního minima se odvo-
zují některé dávky státní sociální 
podpory závislé na výši příjmů. 
Jde například o přídavek na dítě 
a porodné nebo dávky pomoci  
v hmotné nouzi, což je příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení 
či mimořádná okamžitá pomoc. 
Významnou roli hraje rovněž  
v případě exekucí pro určení ne-
zabavitelné částky.

Jak se zvýší životní a existenční 
minimum?

Podle návrhu ministryně práce 
a sociálních věcí Jany Maláčo-
vé dojde ke zvýšení životního 

minima pro jednotlivce o 450 
korun na 3 860 korun měsíčně. 
U rodiče samoživitele s jedním 
dítětem do 6 let by životní mini-
mum společně posuzovaných 
osob po zvýšení vzrostlo cel-
kem o 640 korun na 5 520 ko-
run. U čtyřčlenné úplné rodiny  

s dětmi ve věku například 8 až 
10 let se zvýší o 1 340 korun na 
11 590 korun. Existenční mini-
mum poroste o 290 korun na 2 
490 korun. Pro přehlednost uvá-
díme změny částek v tabulce.

Iva Zábojníková
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACE BÍLINA - KOSTOMLATY

SMART 5G MĚSTO

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obnova povrchů uzavře část silnice do Kostomlat

Město bude používat logo s označením 5G

Majitelé psů jsou povinni uklízet exkrementy

Přibližně v polovině března začne plánována obnova 
komunikace propojující město Bílina a obec Kostomla-
ty pod Milešovkou. 

Pořízení psa je radostnou událostí, majitelům však při-
náší řadu povinností.

Po dobu osmi měsíců dojde k 
uzavření části komunikace od 
křižovatky u Restaurace U Vra-
ha na Teplickém Předměstí až 
po křížení komunikace vedoucí 
do Kostomlat a propojující uza-
vřenou komunikaci do Sídliště 
Za Chlumem. Po dobu uzavírky 
bude jako objízdná trasa sloužit 
komunikace vedoucí ke gará-
žovým boxům u pasovky v ulici 
Litoměřická.
Předmětem díla je odstranění 
stávajících povrchů komunika-

Jednou z nich a častým problé-
mem nejen v našem městě, je 
úklid psích exkrementů. Část 
chovatelů je přesvědčená, že 
po svém psím miláčkovi uklízet 
nemusí, ale neuvědomují si, že 
se jednak vystavují přestupko-
vému jednání, ale také sebe i 
ostatní nepříjemné situaci, při ji-
nak příjemně strávené procház-
ce se psem. Neuklizené exkre-
menty nejen znečišťují životní 
prostředí a narušují vzhled obce, 
ale jsou potravou pro potkany, 
zdrojem infekcí pro občany, ze-

ce a podkladní vrstvy stávající 
vozovky. Následně dojde k po-
kládce nových vrstev komunika-
ce, přičemž rozměry komunika-
ce by měly zůstat zachovány. Na 
veřejnou zakázku na stavební 
práce, kterou vypsalo minister-
stvo financí, podala nejvýhod-
nější nabídku společnost PET-
ROM STAVBY, s.r.o. 
Objízdná trasa bude včas ozna-
čena.

Radek Bečvařík

V rámci vítězství v soutěži  
o nasazení sítě 5. generace má 
město Bílina možnost použí-
vat označení Smart 5G město. 
Proto mohla veřejnost hlasovat  
o nové podobě městského 
loga s tímto označením. Z na-
vržených variant se lidé nejvíce 
přiklonili k logu číslo 2, tedy k 
původnímu logu města pouze 
s decentní úpravou textu. Rad-
ní vzali v úvahu většinový názor 
hlasujících a toto logo schváli-
li. Ankety se zúčastnilo celkem 
145 hlasujících, z toho 74 mužů a 
69 žen. Nejčastěji hlasovali lidé 

jména pak malé děti, a rovněž 
pro samotné psy.
Město Bílina v tomto „pejska-
řům“ vychází vstříc a umisťuje 
po celém městě odpadkové 
koše na psí exkrementy, jejichž 
součástí jsou sáčky k tomu ur-
čené. Igelitové, případně papí-
rové sáčky na psí exkrementy 
si také můžete zdarma vyzved-
nout v podatelně nebo hlavní 
pokladně Městského úřadu Bí-
lina a v informačních centrech 
na radnici a Kyselce. Pokud se 
přesto dostanete do situace, že 

mezi 31 a 45 roky, nejmenší po-
díl měli hlasující pod 18 let. Plný 
počet hlasů, tedy 10, dalo logu 
číslo 2 celkem 44 lidí, naopak 
vůbec se nelíbilo 21 hlasujícím. 
V případě loga číslo 1 dalo plný 
počet 10 lidí a 36 se tato varian-
ta vůbec nelíbila. Třetímu logu 
zcela fandilo 16 hlasujících a 
nelíbilo se 29. Další hlasy se při-
četly bodům v rozmezí škály de-
setibodového hodnocení. V prů-
měrném hodnocení pak dostalo 
první logo 4,04 bodů a výherní 
druhé logo 6,14 bodů a třetí logo 
4,29 bodů.                                 (pn)

tento sáček nemáte k dispozici, 
můžete použít jakýkoli jiný papí-
rový nebo igelitový sáček, který 
máte při sobě, nebo také může-
te použít jednu z mnoha variant 
zásobníků na sáčky určené pro 
sběr psích exkrementů, které 
jsou běžně prodávány ve zveri-
mexech.
V případě, že majitel nebo oso-
ba venčící psa neřeší úklid psích 
exkrementů, jedná se o přestu-
pek proti veřejnému pořádku 

- fyzická osoba se dopustí pře-
stupku tím že, znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení anebo zanedbá povin-
nost úklidu veřejného prostran-

ství. Maximální možná sankce 
je do 20 000 korun. Může být 
rovněž uložena bloková pokuta 
na místě. Příkazem na místě lze 
uložit pokutu až do výše 10 000 
korun, u mladistvého obviněné-
ho nejvýše 2 500 korun. 
Strážník městské policie musí 
přestupce chytit ve chvíli, kdy 
si svou povinnost nesplní, tedy 
když po psovi neuklidí. Pokud 
nejsou splněny podmínky pro 
uložení blokové pokuty, strážník 
celou věc oznamuje správnímu 
orgánu k dalšímu řešení.

Bc. Dagmar Drábková 
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Z RADNICE

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE

Co s lázeňským domem na Kyselce?
Asi všichni bychom si přáli, aby se v Bílině obnovila lázeňská tradice, ale je to reálné?

Chceme na potencionálního 
partnera čekat neomezeně 
dlouhou dobu? Už na něho če-
káme dvacet dva let!
Mělo by město dům opravit a 
pronajímat, popř. provozovat, 
nebo ho prodat a investice ne-
chat na případném zájemci? Co 
je potřeba k tomu, aby městu 
zůstal status „lázní“? Proč máme 
platit ročně přes milión korun za 
ostrahu, když by se mohl dům 
zabezpečit elektronicky?
Tyto otázky jsme si kladli hned 
po získání mandátu v zastupitel-
stvu Bíliny.
V listopadu 2018 jsme před 
schvalováním rozpočtu pro rok 
2019 vznesli námitku, proč v 
rozpočtu není vyčleněna část-
ka, kterou bychom mohli využít 
ve prospěch lázeňského domu. 
Například na zajištění základ-
ních oprav střechy, aby lázeň-
ský dům tolik nechátral, nebo 
na vypracování studie, která by 
nám pomohla při rozhodování, 
co dál? 
Chtěli jsme vědět, jaké máme 
vlastně možnosti, protože ná-
padů je dost. Otázkou bylo, co 
z nich je skutečně reálné. Naše 
námitka byla zamítnuta s odů-
vodněním, že lidé chtějí lázně a 
že bychom se měli nejdříve roz-
hodnout, k jakým účelům objekt 
chceme využít.
Takový byl tedy stav v listopadu 
2018. Po dvaceti letech se ještě 
nevědělo.
Lázně totiž město od tehdejšího 
majitele koupilo již v roce 1998 a 
přišlo nám, že předchozí vede-
ní města v tomto nic nekonalo, 
přestože to měl ve volebním 
programu kde kdo. 
Proto jsme hned na nejbližším 
jednání zastupitelstva, které 
se konalo v únoru 2019, podali 
návrh na usnesení v následují-
cím znění: „Zastupitelstvo Bíliny 
se usneslo, že lázeňský dům 
na Kyselce bude v budoucnu 
využíván i k jiným účelům, než 
lázeňským. V souvislosti s tím-
to rozhodnutím bude zahájeno 
výběrové řízení na vypracování 
technicko-ekonomické studie o 
možnostech dalšího využití lá-
zeňského domu.“ Návrh se nám 
podařilo prosadit a za to zastu-
pitelstvu patří náš dík.
Na oficiální předložení technic-
ko-ekonomické studie jsme si, 
bohužel, museli počkat do úno-
ra 2020. Tedy rok. Přijde nám, 
že všechno trvá moc dlouho, 

ale vzhledem k tomu, že jsme v 
opozici, nemáme moc možností, 
jak to urychlit.
Nicméně, analýzu již máme a 
tak zbývá ji jen vyhodnotit a po 
dvaceti dvou letech konečně 
začít s lázněmi něco dělat.
V této souvislosti navrhneme, 
aby do řešení byli zapojeni i zá-
stupci opozice a občanů, pro-
tože u některých témat je širší 
diskuze na místě a lázně tímto 
tématem určitě jsou.
Musíme ale zmínit ještě jednu 
věc. Do rozpočtu města si rada 
minulý rok nakonec vyčlenila 
částku pět miliónů korun, která 
ale není ničím podložená. Není 
tedy jasné, zda se jedná o ně-
jaký odhad nákladů a k čemu 
přesně má být tato částka vyu-
žita. 

Daniel Hendrych, zastupitel                                                                                                                                      
Ing. Josef Dvořák, zastupitel

 
Odpověď

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipá-
nová, starostka města:

Vážení zastupitelé, vážení obča-
né, souhlasím s Vámi, že debata 
co lázněmi dál a jasné stanovení 
dalších kroků zastupitelstvem 
jsou pro další budoucnost lázní 
nezbytné. Lázně jsou od roku 
1998 uzavřené, díky tehdejšímu 
soukromému majiteli a město 
po jejich odkupu v roce 1999 v 
podstatě tápe, co dál. Bez jasné 
vize a strategie. Proto jsem ráda, 
že na únorovém zastupitelstvu 
proběhne debata nad odborně 
zpracovanou analýzou.
Ráda bych uvedla na pravou 
míru několik skutečností, na 
které se odkazujete ve svém 
dopise občanům, a uvedla je na 
pravou míru. Vzhledem k tomu, 

že město nemá žádné univer-
zální dodavatele analýz a hos-
podaří s veřejnými prostředky, 
bylo po schválení usnesení, že 
město nechá zpracovat analý-
zu dalšího využití lázeňského 
domu, nutné nejprve vyspe-
cifikovat jasný předmět plnění, 
tj. co město od analýzy přesně 
očekává. Musel být zpracován 
průzkum trhu, jaké společnos-
ti analýzy tohoto typu zpraco-
vávají a následně musel být 
zhotovitel analýzy v souladu s 
pravidly o zadávání veřejných 
zakázek schválen i radou města 
včetně smlouvy na vypracová-
ní analýzy. Tyto kroky probíhaly 
od března do června minulého 
roku, kdy 18. června rada měs-
ta, na základě předložených 
cenových nabídek, vybrala 
jako zpracovatele společnost 
BDO. Smlouva s touto společ-
ností pak byla schválena radou  
16. července. 
Od července do října probíhalo 
zpracování analýzy, která byla 
v pracovní verzi předložena  
k prvotnímu projednání vede-
ní města. Vzhledem k tomu,  
že analýza neobsahovala 
všechny body vyžadované za-
stupitelstvem, byla tato doplně-
na a finálně předána na začátku 
prosince 2019. 
Může se zdát, že je tento proces 
velmi dlouhý, nicméně jak vy-
hledání vhodného zpracovatele, 
tak samotná příprava analýzy 
zabere čas, který je však pro 
přípravu takto důležitého strate-
gického materiálu pro rozhodo-
vání města i jeho občanů nutný 
a adekvátní.
Ráda bych zmínila, že město 
do údržby lázní investuje již od 
roku 2016. Od tohoto roku byla 
provedena generální oprava 
střechy hlavní lázeňské budovy, 
byla zabezpečena okna a dve-
ře budovy a všechny svody a 

klempířské prvky a rovněž došlo 
k 1. etapě rekonstrukce inhala-
toria a přivedena do něj opětov-
ně Bílinská Kyselka. V současné 
době se zpracovává statický po-
sudek na hlavní lázeňskou bu-
dovu a v rozpočtu je schválena 
částka na zpracování projektové 
dokumentace na opravu fasády, 
oken, dveří a bezprostředního 
okolí hlavní lázeňské budovy. 
Se zahájením těchto prací počí-
táme ihned po dokončení pro-
jektové dokumentace a získání 
všech potřebných povolení (od 
památkářů či stavebního úřadu).
Jediné v současné době mož-
né využití lázeňských budov 
pro potřebu lázní není výmys-
lem vedení města, ale je dáno 
statutem lázeňského místa z 
roku 1970 (možno v celém zně-
ní nalézt na webových strán-
kách Ministerstva zdravotnictví), 
schváleným územním plánem 
města z roku 2012 (kde jsou plo-
chy vymezeny jako „občanské 
vybavení se specifickým využi-
tím – lázeňství“, územní plán je 
zveřejněn na webových strán-
kách města) a rovněž vyjádře-
ním orgánů státní památkové 
péče (památkově chráněné nej-
sou pouze budovy jako kulturní 
památka a park, ale i samotná 
funkce lázeňství). Veškeré tyto 
informace byly zastupitelům  
i občanům při projednání tohoto 
bodu sděleny a jsou i obsahem 
zpracované analýzy.
Na závěr si dovoluji uvést, že 
stav lázní byl a je jedním z hlav-
ních témat současné koalice, 
což je patrné i z výše uvedené-
ho. Toto téma se na radě města 
diskutovalo již od konce roku 
2018 a průběžně se řeší kaž-
dou druhou radu. Kdyby však 
bylo jednoduché řešení, tak se 
problém neřeší již přes 20 let. 
I proto současná koalice pod-
pořila návrh pana Hendrycha 
na zpracování analýzy, k jeho 2 
hlasům přidala mimo jiné svých 
15 a návrh byl schválen. Všichni 
chtějí lázně řešit, ale nikdy ne-
byla většinová shoda, jak to řešit. 
Reakce na článek je psaná před 
jednáním zastupitelstva města 
a nicméně v tuto chvíli pevně 
doufám, že na únorovém jedná-
ní dají zastupitelé vedení měs-
ta jasný úkol, jak dál s lázněmi 
pokračovat, jaké kroky učinit k 
tomu, aby se do lázní (ať již bu-
dou sloužit jakémukoliv účelu) 
vrátil zpět život.
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Karel Matuška: podle odborníků je Bílina bílé město 
na mapě cykloturistiky, chceme změnu
Město Bílina chce více podporovat rozvoj cykloturistiky a tím i budování cyklostezek

Předseda Komise pro rozvoj a 
vize a radní města Karel Matuš-
ka v rozhovoru uvádí, jaké kroky 
město již v tomto směru pod-
niklo a co se chystá v dalších 
letech. 

Na konci loňského roku 2019 
byla zpracována koncepce 
cykloturistiky, jaký je současný 
stav?

Tématu cykloturistiky a jejímu 
stavu na území města Bíliny 
jsme se v naší komisi začali za-
bývat na jaře 2019. Na konci roku 
2019 projekční kancelář předala 
ucelenou základní koncepci 
cykloturistiky. Projektanti na 
základě sběru informací o sou-
časném stavu uvedli, že Bílina 
je bílé místo na mapě cyklotu-
ristiky. Je faktem, že v současné 
době toho v této oblasti město 
moc nenabízí. Myslím tím bez-
pečné a smysluplné cyklotrasy. 
Jedná se jen o trasu podél řeky, 
kde byly již dříve osazeny vlast-
ně jen dopravní značky u stáva-
jícího chodníku a cesty směrem 
na Kyselku. A dále nyní nově 
otevřená cyklostezka na bývalé 
výsypce směrem do Kostomlat, 
kterou vybudovalo ministerstvo 
dopravy v součinnosti s měs-
tem Bílinou. Na druhou stranu 
je třeba vnímat reliéf města, na 
sever a na jih vede silnice I/13, 
železnice a řeka, na východ a 
na západ je to do kopců. Ale my 
věříme, že když budou bezpeč-
nější možnosti, kol ve městě se 
bude používat více.

Co tedy koncepce řeší?

Koncepce sama o sobě nic ne-
vyřeší, ale je to základní před-

poklad pro orientaci v dané 
oblasti a další kroky. Má různé 
části od názvosloví, přes legisla-
tivu, dopravní značení, až po 
návrhy možných tras ve městě 
i směrem z města s napojením 
na okolní existující nebo pláno-
vané trasy. Do koncepce jsme 
zahrnuli téměř každý návrh tra-
sy, který někdo předložil, po-
kud měl alespoň trochu logiku.  
U každé trasy jsou uvedeny zá-
kladní představy, popis i odhad 
nákladů. Ne všechny se samo-
zřejmě budou realizovat. Je to 
otázka priorit, logiky návaznos-
ti, nákladů, ale i vlastnictví po-
zemků a ostatních plánů rozvoje 
města. Například případná reali-
zace tunelu na I/13 určitě ovlivní 
možné vedení cyklotras smě-
rem z centra podél řeky.

Co bude dál?

Rada města koncepci schválila 
a je vůle navázat konkrétními 
kroky. Byla vytvořena samostat-
ná položka v rozpočtu města na 
oblast cykloturistiky a na letošní 
rok do ní byla schválena částka 
1,5 milionu korun. Předpokládá-
me, že takto to bude i v dalších 
letech. V současné době pro-
jednáváme, které z navržených 
tras by bylo nejvhodnější reali-
zovat nejdříve, aby například na-
vazovaly na stávající okolní cyk-
lostezky, vedly odněkud někam 
a nebyly to jen nesouvislé kusy 
tras. K tomu jsou další nezbyt-
né předpoklady, které se musí 
prověřit. V únoru v této souvis-
losti proběhla schůzka svolaná 
Bílinou se zástupci krajského 
úřadu a některých okolních 
měst a obcí - Hrobčic, Želenic a 
Mostu. Všichni to přivítali. Chtěli 

bychom u některých tras s nimi 
koordinovat postup a projednat 
možnosti spolupráce. Součas-
ně jsme byli informováni, že kraj 
prověřuje možnost další páteřní 
cyklotrasy z Ústí přes Teplice do 
Bíliny a Mostu, což jsme přivítali, 
protože by nám to mohlo velmi 
pomoci v naší snaze zrealizovat 
cyklotrasu z Kyselky do Liběšic 
a Želenic. Studie kraje by měla 
být hotová do října.

Co máme očekávat v roce 
2020?

V koncepci jsou navrženy kon-
krétní silniční trasy ve městě, 
kde by mohly být na stávající 
silniční povrch nastříkány cyk-
listické piktogramy upozorňu-
jící na pohyb cyklistů. Nejedná 
se o vyhrazené cyklopruhy, k 
tomu nejsou silnice ve městě 
dostatečně široké, ale určitě by 
to mělo zvýšit povědomí o po-
hybu cyklistů na silnicích a snad 
i bezpečnost. Navržené jsou 
mimo jiné v ulicích Pražská, Li-
toměřická, Teplická, Mostecká. 
To bychom chtěli zrealizovat le-
tos. Na to není potřeba složitých 
projektů a stavebních povolení, 
není to ani tak nákladné. Musí s 
tím však souhlasit příslušné do-
pravní orgány, uděláme pro to 
maximum. Dále bychom chtěli 
umístit stojany na kola na Míro-
vém náměstí. Bohužel projekt 
rekonstrukce náměstí je vůbec 
neřešil, což naprosto nechápu 
a dodatečné umístění je docela 
problém. Dále bychom chtěli již 
konkrétně vytipovat první trasy 
k realizaci a objednat zpraco-
vání projektové dokumentace 
a další související kroky. To však 
bude chvíli trvat.

Po jakých cyklotrasách bychom 
mohli v budoucnu jezdit?

V roce 2020 zrealizuje ČEZ cyk-
lostezku z okraje Bíliny směrem 
k Elektrárně Ledvice. Dle mých 
informací je vše připraveno a 
mělo by se zrealizovat. V rám-
ci rekonstrukce komunikace a 
chodníků na Teplické ulici od 
ulice Studentská k restauraci  
U vraha, která se již projektuje, 
je navržen i samostatný cyklo-
pruh. Z nových tras je pro nás 
prioritou cyklostezka z Kyselky 
do Želenic a Liběšic s napo-
jením na cyklotrasy do Mostu. 
Počkáme na studii od Ústecké-
ho kraje, pokud bude možnost 
vybudování trasy reálné, pustí-
me se do příprav. Také bychom 
chtěli připravit nějakou cyklos-
tezku z města k nějakému turis-
tickému bodu v okolí, například 
k chatě Bořeň.

Jaké ve vašich snahách vidíte 
překážky?

Je škoda, že nemáme téměř na 
co navázat a začínáme od za-
čátku. Dále všechno trvá strašně 
dlouho. Musíte řešit stanoviska 
dotčených organizací, dlouhé 
přípravy, vlastnictví pozemků, 
projekty, stavební povolení, to 
vše jsou bohužel roky. Nevěřil 
bych například, že umístění sto-
janů na náměstí budeme řešit už 
rok. To bere sílu.
Na druhou stranu vidím nadše-
ní některých kolegů z komise, 
podporu rady a vedení města. 
Proto jsem optimista, že se situ-
ace změní. 

(red)
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Bořeňská čarodějnice prověřila malé recitátory
0. KATEGORIE - mateřské školy 
Čestné uznání:
Nicol Luňáková, MŠ Maxe Švabinského
Ela Aubrechtová, MŠ Maxe Švabinského
Viktorie Elischerová, MŠ Čapkova
Nela Edelmannová, MŠ Čapkova
Kamarádi, MŠ Aléská

0. KATEGORIE 
1. místo: Adam Vochomůrka, ZŠ Za Chlumem
2. místo: Kateřina Šepsová, ZŠ Aléská
Čestné uznání: Natálie Martínková, ZŠ Aléská a Petra Koutová, ZŠ Za 
Chlumem

1. KATEGORIE 
1. místo: Emma Šrámková, ZŠ Aléská 
2. místo: Diana Vorreiterová, ZŠ Lidická
3. místo: Vojtěch Maška, ZŠ Za Chlumem 
Čestné uznání: Elizabet a Viktorie – ZŠ Aléská

2. KATEGORIE 
1. místo: Vít Novotný, ZŠ Lidická
2. místo: Daniela Štolbová, ZŠ Za Chlumem
3. místo: Karel Mojžíš, ZŠ Za Chlumem
1. místo skupiny: Dominika Pecková, Jakub Polák – ZŠ Za Chlumem
2. místo skupiny: Kryštof, Viktor, Anna, Martina – ZŠ Aléská
Čestné uznání: Viktorie Jurcová – ZŠ Aléská

3. KATEGORIE 
1. místo: Anna Ponížilová, ZŠ Lidická 
2. místo: Věra Křížová, ZŠ Za Chlumem
3. místo: Eliška Budajová, Podkrušnohorské gymnázium Bílina

4. KATEGORIE 
1. místo: Pavlína Sabolčíková, ZŠ Za Chlumem
2. místo: Jan Svoboda, ZŠ Za Chlumem 

Porota
Ondřej Kvěch - několikanásobný výherce Bořeňské čarodějnice
Ivana Pitková - dlouholetá porotkyně Bořeňské čarodějnice, bývalá 
učitelka 
Iva Šimková - profesorka na teplickém gymnáziu, vede dramatický 
kroužek

KULTURA

Knihovna vyhlašuje 
čtenářskou amnestii

Zdeňka Bednaříková: Každá 
sbírka potřebuje své místo

Při příležitosti celorepublikové akce s názvem Březen 
— měsíc čtenářů vyhlašuje Městská knihovna Bílina  
v době od 1. do 31. března čtenářskou amnestii. 

Vzpomínky na bezstarostné dětství a křehká krása pa-
nenek a hraček, které dnešní děti znají pouze z vyprá-
vění nebo obrázků, přilákaly do Galerie Pod Věží velké 
množství návštěvníků.

Ta je věnována všem zapomnět-
livým čtenářům. 
Vznikla-li ve vašem čtenářském 
kontě finanční sankce za pozdní 
vrácení jakéhokoliv vypůjčené-
ho dokumentu, nejen knihy či 
časopisu, ale také CD či deskové 
hry, neváhejte a využijte čtenář-

Obsáhlá sbírka panenek, hra-
ček a kočárků patří sběratelce 
Zdeňce Bednaříkové z Bíliny, 
která začala svou sbírku roz-

ské amnestie. Finanční sankce 
za pozdní vrácení dokumentů 
bude prominuta za podmínky 
vrácení všech vypůjčených do-
kumentů. 
Knihovna si od této akce slibu-
je vrácení dlouho postrádaných 
dokumentů, které se tak znovu 
dostanou do oběhu a budou si 
je moci vypůjčit další čtenáři. 

Alena Hubáčková

šiřovat před deseti lety. Podle 
jejích slov chodila po bazarech, 
objížděla jiné sbírky a účastnila 
se různých sběratelských srazů 
nebo prohlížela různé faceboo-
kové stránky. „Velkým problé-
mem je, kam umístit nasbírané 
věci, to řeším neustále, z toho 
důvodu nebudu již ve sbírce 
pokračovat. Mezi nejoblíbeněj-
ší patří asi největší porcelánová 
panenka a dvě reborní miminka, 
která jsou od pravých k nepo-
znání,“ řekla Zdeňka Bednaříko-
vá s tím, že již nebude bohužel 
další hračky přijímat.
Výstava je přístupná do 31. břez-
na.

(hub)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA GALERIE POD VĚŽÍ
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Deváťáci z Lidické jsou ve finanční gramotnosti nejlepší v republice 
V konkurenci pěti tisíc dětí dokázali deváťáci ze Zá-
kladní školy Lidická dosáhnout nejlepšího výsledku 
v soutěži Tajuplná cesta České spořitelny.

Informace k zápisům 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 zákonného zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posou-
zením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného 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 na www.
bilina.cz v sekci Odbor 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 informace naleznete 
na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Termíny zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
Základní škola Lidická: 1. až 2. dubna 2020 od 14 do 17 hodin
Základní škola Za Chlumem: 16. až 17. dubna 2020 od 14 do 17 hodin
Základní škola Aléská: 1. až 2. dubna 2020 od 14 do 17 hodin

Iveta Richterová

V bílinské pobočce převzal tým 
žáků s názvem Ajťáci hodnotné 
ceny a také poukaz na zájezd 
do Londýna. “Gratuluji týmu na-
šich žáků za takto velký úspěch 
a děkuji, že skvěle reprezen-
tují město Bílina. Vzdělávání v 
oblasti finanční gramotnosti je 
velmi důležité, hlavně v našem 
regionu, který v rámci České 
republiky patří k nejzadluženěj-
ším,” uvedla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová. 
Soutěž byla připravena formou 
hry. Soutěžící fiktivně doprová-
zeli mladého hocha do Londýna 
a pomáhali mu řešit nástrahy 
cesty i pobytu. “Hra byla moc 
pěkně připravená, zábavná a 
naučná. S některými otázkami 
si děti nevěděly hned rady, ale 
dohledaly si informace a tím se 
učily,” popsala Jarmila Kabour-
ková, učitelka finanční gramot-

nosti na Základní škole Lidická. 
“Právě na hravou formu soutěže 
klademe velký důraz. Je důleži-
té, aby hra děti zaujala a bavila. 
Školáci z Bíliny podali skvělé vý-
kony a jejich výsledky byly be-
zesporu nejlepší,” dodal David 
Hubáček za projekt Abeceda 
peněz České spořitelny. 
V rámci soutěže si děti moh-
ly tipnout, kolik soutěžících se 
celkem zapojí. Tuto tipovací 
hru vyhrál také žák Základní 
školy Lidická Aleš Bařtipán. “To 
byla velká náhoda a překvape-
ní. Jemu i ostatním dětem moc 
děkuji za účast v soutěži s tako-
vým výsledkem. Samozřejmě 
poděkování patří i paní učitelce, 
která soutěž s dětmi absolvova-
la a motivovala je k tomu, aby se 
zapojili,” sdělila ředitelka školy 
Marie Sechovcová.

(pn)

ZŠ LIDICKÁ

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Při cvičení pomohly židličky Malíři ztvárnili svého kamaráda
Děti z MŠ Žižkovo údolí velmi 
rády cvičí. Tentokráte si vzaly 
na pomoc židličky. Zopakovaly 
si prostorovou orientaci a svou 
mrštnost. Na závěr cvičení si za-
hrály pohybovou hru Na židličky.

Eliška Růžičková

Děti z MŠ Žižkovo údolí si vy-
zkoušely malovat portrét svého 
kamaráda. Malba je velmi baví, 
snažily se nejvíce.

Učitelky MŠ

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

VZDĚLÁVÁNÍ
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Modelky mají nové fotky

Holky ze zájmového kroužku fotomodelek se mohou pochlubit 
každý měsíc novými fotografiemi. Fotí venku v přírodě, v ateliéru i 
u plátna. Tento kroužek funguje již druhým rokem a těší se velké ob-
libě. Fotografie je ukázkou z růžového focení u plátna.

Věra Ryjáčková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

V solné jeskyni si děti užívají

Kočárky se dětem líbily

Děti z MŠ Aléská opět začaly navštěvovat solnou jeskyni v Teplicích, 
kde se jim moc líbí.

Učitelky MŠ

Krásná vycházka se nám povedla. Navštívili jsme výstavu kočárků 
paní Bednaříkové v Galerii Pod Věží. Děti i učitelky byly nadšené. 

třída Štěňata

MŠ ALÉSKÁ

MŠ ŠVABINSKÉHO
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Předškoláci vyjeli do obory za zvířátky

Z malých čtenářů 
se stali lovci perel

Maminky vznikaly z modelíny Masopust oslavily i děti ve školce

Osmák z Aléské zvítězil v olympiádě

I když letošní zima nepřinesla sníh ani mráz a zvěř neměla problém 
najít potravu, děti z Mateřské školy Ledvice se vydaly navštívit a na-
krmit zvířátka do obory. Přivezly suché pečivo, mrkve, jablka a ovoc-
né pamlsky. Žádné zvíře nezůstalo bez povšimnutí a na každé se v 
oboře dostalo. Děti spravedlivě rozdělily vše, co přivezly. 
Při vstupu nás hned přiběhla přivítat kočička, která byla velmi maz-
livá. Další obyvatelé obory byli již za ohradou a postupně jsme si 
prohlédli srnce, daňky, jeleny, kozy a ovce, kachny, bažanty, pávy i 
divoká prasata. Děti měly přehled a všechna zvířata dobře poznaly. 
Při návratu do školky jsme nezapomněli ani na ptáčky, které krmíme 
již od začátku ledna. Celý výlet jsme si naplno užili a naučili jsme se 
všichni něco nového.

Michala Martinová 

Děti ze třídy Delfínků Mateř-
ské školy Maxe Švabinského se 
zapojily do čtenářské soutěže 
Lovci perel. Za každou společ-
ně přečtenou knihu a správně 
zodpovězené otázky k ní jsme 
již společně ulovili 24 perel. Pro-
jekt umožňuje  jednoduše a sro-
zumitelně vést děti k objevování 
knížek.

Učitelky MŠ

Děti z MŠ Žižkovo údolí si zkusily vymodelovat postavu maminky, 
tatínka či kamaráda. Procvičily si jemnou motoriku, pracovaly s chutí 
a nadšením.

Učitelky MŠ

V Mateřské škole Žižkovo údolí proběhl masopust. Všechny děti se 
na něj připravovaly. Každý přišel v masce, některé děti nebyly ani  
k poznání. Setkání masek zakončily maškarním rejem, smích byl sly-
šet po celé mateřské škole.                                                             Učitelky MŠ

Michal ve své kategorii A2 (starší žáci) zvítězil v konkurenci dalších 18 
účastníků z různých základních škol teplického okresu. Netají se tím, 
že se hodlá v angličtině usilovně zdokonalovat, že by rád v dohledné 
době dosáhl na úroveň B2 a tudíž i na certifikát. 
Všichni máme z Michalova úspěchu radost, a i touto cestou mu bla-
hopřejeme, a přejeme mu, aby se mu podařilo dosáhnout cíle, jež 
si vytyčil, a aby i dál rozvíjel svůj talent. Stejně tak mu přejeme zdar  
i v krajském kole, které ho čeká zhruba za měsíc v Ústí nad Labem.

Mgr. Lenka Vochová

ZŠ LEDVICE

MŠ M. ŠVABINSKÉHO

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

ZŠ ALÉSKÁ

Poslední lednový týden patřil divokým zvířátkům a 
tomu, jak se o ně můžeme nejlépe v zimě postarat. 

V únoru se žák Základní školy Aléská Michal Brožek z 
VIII.B velice úspěšně zúčastnil okresního kola v olym-
piádě v anglickém jazyce, které se konalo v Domě dětí 
a mládeže v Teplicích.
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STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

EUROREGION ELBE/LABE

SETKÁNÍ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA

1947 až 1954

Na podzim roku 1945 se obnovil 
hudební a pěvecký spolek Sme-
tana, který tak navázal na před-
válečnou tradici. Tvořil ho muž-
ský, ženský i smíšený sbor. Jeho 
činnost se velmi rozvinula, když 
se k němu v roce 1949 souběž-
ně přidalo nově vzniklé komorní 
kvarteto.
Usnesením tehdejšího národní-
ho výboru byla dne 22. prosince 
1947 zřízena městská hudební 
škola. Umístění našla v bývalé 
restauraci Imperiál v Kyselské 
ulici. O budoucí hráče a zpěváky 
se tedy začalo pečovat.
Ve školním roce 1948/49 bylo 
ve městě 15 mateřských škol 
se 24 třídami (552 dětí), jedna 
pomocná škola s jednou třídou, 
28 národních škol s 80 třídami (2 
492 žáků), 6 středních škol s 25 
třídami (948 žáků).
V lázních se v roce 1948 vystří-
dalo 500 pacientů, v roce 1951 
to bylo už 778 pacientů. Inhala-

Ten je určen pro návštěvníky 
z celé České republiky mířící 
do německé části Euroregionu 

Hráči, kteří dorazili, byli napří-
klad z Domažlic, Ústí nad La-
bem, Kadaně, Teplic, Bíliny. 
Celkem nás bylo 12, což jsme 
ani nedoufali. Akce se konala v 
hotelu U lva, celou akci zařídil 
a zasponzoroval pan Jiří Patera. 
Připravil pro každého dres s čís-

Akce Zdravý životní styl se ko-
nala v lednu v Domu dětí a mlá-
deže. Celým programem nás 
provedla výživová poradkyně 
Gabriela Adamcová. Dozvědě-
li jsme se mnoho užitečných 
rad o životosprávě a pitném 
režimu. Ochutnali jsme spous-

Během února navštívil seniory v 
Klubu důchodců Aléská a v do-
mech s pečovatelskou službou 
mluvčí teplické policie poručík 
Daniel Vítek. Jeho přednášky 
byly velmi přínosné. Hovořil o 
tom, jak mají reagovat na růz-
né nechtěné prodejce zboží či 
služeb. Dále hovořil o seniorech 
v silničním provozu. Na konci 
přednášky byly účastníkům roz-
dány reklamní letáčky a přislí-
beny byly i další podobné akce. 

Eva Drégrová 

Elbe/Labe či Euroregionu Kruš-
nohoří. Pas stojí třicet korun a 
platí po celý aktuální kalendářní 
rok.
Kulturní pas lze osobně zakou-
pit v Informačním centru Bílina. 
Dále je možné pasy zaslat na 
dobírku (za zhruba 80 korun - 
viz aktuální ceník České pošty). 
Také lze využít úspornější vari-

lem, se kterým hrál. Dobré jídlo, 
pití a milá obsluha hotelu při-
spěla k dobrému posezení. 
Za všechny účastníky děkuji  
p. Paterovi za všechno, co pro to 
musel udělat. Jirko, díky!

p. Kvašňák

tu zdravých dobrot a sami si 
uvařili ovesnou kaši. Dětem se 
akce moc líbila a doufáme, že si 
všichni odnesli mnoho nápadů, 
jak jíst zdravě, ale i chutně. Velké 
poděkování patří paní Adamco-
vé.

Věra Ryjáčková

antu, a to bezhotovostní platbu 
předem na účet a následné za-
slání pasů na uvedenou adresu 
(cena za doporučené zaslání 
47 korun). Kulturní pas EEL není 
možné zaslat v elektronické po-
době.
Číslo běžného účtu pro platbu 
předem: 41338411/0100 (Ko-
merční banka), částka: 47 korun 
za poštovné + částka za pasy, do 
popisu pro příjemce uvést jmé-
no a počet pasů. Po uskuteč-
nění převodu prosíme o zaslání 
emailu s adresou, kam mají být 
pasy zaslány.

Pas je prodáván nevyplněný, 
před použitím si každý sám vy-
plní požadované údaje na titulní 
straně pasu, teprve poté je pas 
platný.

cí kyselky léčili dýchací ústrojí, 
pitím a koupelemi pak trávicí 
ústrojí a pohybový systém.  
V roce 1952, 10. srpna, se město 
stalo pořadatelem mistrovství 
republiky v cyklistickém závodu 
na 100 kilometrů.
Městská knihovna evidovala ve 
svém knižním fondu 6 616 svaz-
ků, z toho 1 814 naučných, 983 
pro mládež, 847 ruských, 222 
německých a 41 maďarských. 
Vypůjčeno bylo v roce 1952 cel-
kem 15 889 knih.
V hlášeném chovu zvířat došlo 
k poklesu počtu koní, krav, ovcí, 
koz i kachen, ale zvedl se počet 
liliputek na 45, slepic na 5 084 
a nově se objevil chov králíků v 
počtu 730.
Zdejší pivovar se 1. ledna 1953 
stal součástí národního podniku 
Krušnohorské pivovary Louny 
jako výrobní závod 04.
Dne 15. září se začalo stavět pří-
rodní divadlo v prostoru parku 
Kyselky.  

Mgr. Pavel Pátek

Kulturní pas nabízí turistům slevy v německém Sasku
Až padesátiprocentní slevu na vstupném do desítek 
kulturních zařízení v Sasku mohou využívat držitelé 
Kulturního pasu Euroregionu Elbe/Labe.

Dne 29. ledna se uskutečnilo setkání 
bývalých fotbalistů Jenišova Újezdu

V Domečku se zajímali o zdraví

V organizacích města se uskutečňují 
zajímavé přednášky pro seniory

Kontakt:
Linda Truong
sekretariát Euroregionu Labe
Velká Hradební 2
400 01 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 411 198 002 
Email: linda.truong@eu-
roregion-elbe-labe.eu
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ELEKTRÁRNA LEDVICE

Setkání ukázalo proměnu klávesových nástrojů

Návštěvníci rozhledny 
se dozví, na co se dívají
Na rozhledně v Elektrárně Ledvice jsou nově instalo-
vané informační desky na vnitřní straně ochozu.

Kouzlo akustického znění strun je čím dál více nahrazováno kouzlem 
generování zvuku přes reproduktory. Moderní klávesové nástroje do 
bílinské základní umělecké školy přijel přiblížit Zdeněk Kohout se svými 
studenty z Konzervatoře v Teplicích.
Začátek setkání patřil klavíru. Učitelé ZUŠ Nicole Lovásová a Jiří Bidr-
man zahráli Slovanský tanec Antonína Dvořáka pro klavír na čtyři ruce. 
Druhou skladbu zkomponoval Ludwig van Beethoven. Klavírní koncert 
č. 3 c moll op. 37 patří k významným skladbám období klasicismu. Só-
lový klavír přednesl Jiří Bidrman, orchestrální part upravil pro keyboard 
a zahrál Jiří Kopa, ředitel ZUŠ.
Poté měli posluchači možnost nahlédnout do nového studijního zamě-
ření Konzervatoře v Teplicích – hra na elektronické klávesové nástroje. 
Zdeněk Kohout ukázal možnosti špičkového keyboardu a práci s hu-
debními programy. Studenti Jan Rejzek z 1. ročníku a Adam Benešov-
ský ze 2. ročníku zahráli vlastní kompozice. Skladby, každý zahrál tři, lze 
hodnotit známkou výborný.
Komunitní setkání splnilo svůj cíl. Živě hrané skladby ukázaly možnosti 
a znění klávesových nástrojů. Přitom byl prostor na otázky s touto pro-
blematikou. A na závěr měli přítomní možnost vyzkoušet připravené 
hudební nástroje.
Další komunitní setkání, které je opět určené pro žáky, jejich rodiče  
i širokou veřejnost, bude zaměřeno na dřevěné dechové nástroje a plá-
nováno je na druhou polovinu měsíce března.                         Jiří Bidrman

Nyní tak každý její návštěvník už bude vědět, kam přesně nasměroval 
své oči, případně i s dalekohledem.
Aby se člověk dostal do výšky 140 metrů, musí nejdříve vyjet 28 vý-
tahových pater na úroveň 132 metrů a poté ještě zdolat 46 schodů, 24 
klasických betonových a po krátké rovince ještě 22 točitých z oceli. Ty 
končí v prosklené vyhlídce, zní se pak dá vyjít přímo na ochoz rozhled-
ny. Na jeho vnitřní straně jsou nyní připevněny čtyři velké desky s ba-
revným fotopolepem. Každý věrně kopíruje celé panorama na přísluš-
né světové straně, pochopitelně s názvy jednotlivých kopců, ať již jsou 
samostatné nebo součástí určitého pohoří. 
Pátá tabule je čtvercová a menší. Je směrem k chladicí věži. V záhlaví 
napsáno – Co z rozhledny neuvidíte. „Jde vlastně o zrcadlový pohled na 
celou Elektrárnu Ledvice, takže na fotografii je popsána veškerá tech-
nologie, která se nachází právě za chladicí věží, ale pro komplexnost 
třeba i z rozhledny viditelné objekty jako jsou například elektrárenská 
skládka uhlí či úpravna uhlí Severočeských dolů. Návštěvníci se tak 
vlastně mohou seznámit s celou elektrárnou, byť její určitou část vidí 
jen dvojrozměrně,“ řekla Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních 
center Skupiny ČEZ.

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci v rámci progra-
mu prevence kriminality 2020, a 
to konkrétně na rozšíření měst-
ského kamerového systému o 
nový kamerový bod na výjez-
du z města v ulici Pražská, kde 
kamerový bod není. Žádost o 
dotaci v rámci uvedeného pro-
gramu bude podána i na projekt 
„Víkendový pobyt a tábor orgá-
nu sociálně právní ochrany dětí“. 
Účast jednotlivých dětí však 
bude podléhat souhlasnému 
stanovisku příslušného školské-
ho zařízení.
Rada města schválila poskyt-

nutí neinvestiční dotace obecně 
prospěšné společnosti MAS CÍ-
NOVECKO na zajištění a údržbu 
běžeckých tras Krušnohorské 
magistrály, dotaci ve na pro-
nájem zimního stadionu a za-
půjčení bruslí v rámci projektu 
Bruslení pro školy a školky a na 
obnovu turnaje „Bílinská volej-
balová liga“.
Rada města vzala na vědomí 
vyhodnocení ankety na výběr 
loga „Smart 5G město“, které má 
právo město užívat v rámci ví-
tězství v soutěži o nasazení sítě 
5. generace. Respondentům se 
nejvíce líbilo logo č. 2, tedy sou-

Zastupitelstvo města schválilo 
prodej pozemku p. č. 1683/98 
v k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba č. p. 555, Teplické Před-
městí, Teplická 555, Bílina, spo-
lečnosti SORTING Solution, s. r. 
o., za kupní cenu 2.110.000 Kč 
dle obálkové metody. V případě 
odstoupení od koupě společ-
nosti SORTING Solutions, s. r. o., 
schvaluje uzavření kupní smlou-
vy s prvním náhradníkem Praž-
skou pravoslavnou eparchii za 
kupní cenu 1.551.000 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo 
zakoupení multifunkčního svo-
zového vozidla s lineární stlačo-
vací nástavbou pro svoz směs-
ného komunálního odpadu  
a separace z nádob s horním  

a spodním výsypem včetně 
podzemních kontejnerů a vyu-
žití rezervního fondu Městských 
technických služeb Bílina, p. o.
Zastupitelstvo města schvá-
lilo žádosti sportovních spolků  
o poskytnutí neinvestičních do-
tací na rok 2020 v celkové výši 
7.500.000 Kč.
Zastupitelstvo města schválilo 
navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem na mzdové náklady dvou 
sociálních pracovníků.
Zastupitelstvo města schváli-
lo uzavření dohod o poskytnutí 
Seniorpasu Kulturního centra 
Bílina mezi městem Bílina a obcí 
Hrobčice a městem Ledvice.
Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření smluv o zajištění po-

časné logo města doplněné o 
text „Smart 5G město“ ve spodní 
části loga vpravo.
Rada města rozhodla nenavy-
šovat roční sazbu nájemného za 
užívání prostor sloužících pod-
nikání o průměrnou roční míru 
inflace. Pro rok 2020 tak bude 
zachována sazba za pronájem 
nebytových prostor v částce 
250 Kč/m2/rok.
Rada města schválila zveřej-
nění záměru pronájmu volných 
prostor sloužících podnikání. 
Jedná se o dva nebytové pro-
story v ul. Aléská 255, jeden o 
výměře 48,31 m2 a druhý o vý-

měře 31,60 m2, za nájemné ve 
výši 250 Kč/m2/rok. Po dobu 
zveřejnění záměru pronájmu na 
úřední desce mohou zájemci 
adresovat svou žádost o proná-
jem uvedených prostor Měst-
skému úřadu Bílina.
Rada města rozhodla o nejvý-
hodnějších nabídkách na úpra-
vy a modernizaci datové sítě v 
rámci rekonstrukce budov ZŠ 
Lidická a ZŠ Za Chlumem, které 
předložila firma AUTOCONT, a. 
s., Ostrava. Projekty jsou spo-
lufinancovány z Integrovaného 
regionálního operačního pro-
gramu.

skytování pečovatelské služby 
mezi městem Bílina a obcemi 
Ohníč, Měrunice, Světec, Hrob-
čice, městem Ledvice a městy-
sem Hostomice.
Zastupitelstvo města schváli-
lo přijetí krajské investiční do-
tace na zajištění lékařské po-
hotovostní služby ve spádové 
oblasti města Bíliny v období 
01.01.2020 – 31.12.2020.
Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření smlouvy s Ústeckým 
krajem o poskytnutí  neinves-
tiční dotace na podporu sociální 
služeb Pečovatelskou službou 
Bílina v roce 2020.
Zastupitelstvo města schválilo 
uzavření smlouvy o veřejných 
službách se společností ARRIVA 

CITY, s. r. o., k zajištění dopravní 
obslužnosti města Bílina měst-
skou bezemisní autobusovou 
dopravou.
Zastupitelstvo města pověřilo 
Bc. Milana Lišku plněním ně-
kterých úkolů při řízení Městské 
policie Bílina spočívající v plnění 
funkce „Ředitele Městské poli-
cie Bílina“.
Zastupitelstvo města vzalo 
na vědomí ekonomicko-právní 
analýzu dalšího možného vyu-
žití lázeňských budov a areálu v 
Bílině na Kyselce, zpracovanou 
společností BDO Advisory, s. r. o.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 11. února 2020

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina z 26. února 2020 

VÍCE NA:
WWW.BILINA.CZ

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 Seifertově ulici. V březnu se poradna bude konat 25. 3. 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, 
povinnostech a možnostech dalšího postupu.Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb 
jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací 
a případnými možnostmi, kterému právo nabízí k řešení jeho postavení.                                                                                                               (red)

Město Bílina zveřejňuje
záměr pronájmu

prostoru sloužícího podnikání č. 101 na adrese Bílina, Aléská č.p. 255, I. nadzemní podlaží,
k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celkové výměře 48,31 m2 a prostoru sloužícího podnikání č. 102 na adrese Bílina, Aléská č.p. 255, I. nad-
zemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celkové výměře 31,60 m2.
Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
na dobu neurčitou za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících
podnikání tj. 250 Kč/m2/rok.
Náklady na energie budou hrazeny nájemcem.
Nájemce na své náklady zajistí potřebné revize a povolení Stavebního úřadu.
Bližší informace poskytneme na MÚ Seifertova 1, odbor nemovitostí a investic, 1. patro, č. dveří 205 osobně nebo telefonicky: 417 810 
974.
V případě zájmu zde vyzvednete žádost o pronájem.
Žádost zasílejte na adresu:
Městský úřad Bílina
odbor nemovitostí a investic
Břežánská č. p. 50/4, 418 31 Bílina
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RŮZNÉ
PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Budeme brzy jen vzpomínat?

Čas neúprosně letí, ale podle 
počasí se nedá poznat, zda je 
zima nebo už máme dlouho 
předjaří a jaro. Kalendář říká, že 
je březen. Pojďte se mnou pátrat 
po jedné známé rostlince, kte-
rá k březnu patří. Mám na mys-

li podběl lékařský (Tussilago 
farfara), jehož zlatožlutá kvítka 
připomínající malá sluníčka roz-
zářila dříve ve velkém množství 
vlhčí místa dosud pokrytá su-
chou loňskou trávou a napada-
ným listím.
Už několik let ale těch zlatých 
květů je stále méně. Také vám 
to tak připadá?
Je to škoda, podběl je jednou 
z prvních kvetoucích rostlin na 
kterých hodují hlavně včelky 
a další létající hmyz. A také je 
podběl užitečná léčivka. Květy 
se suší na čaj  proti kašli a chro-
nickému zánětu průdušek, listy 
vyrostlé po odkvětu už naše 
babičky používaly na obklady 
na špatně hojitelné rány, otoky 

a spáleniny, sušené listy se jako 
nálev používaly na zklidnění trá-
vicího ústrojí a mírně zklidňují i 
střevní potíže.
Podběl je vytrvalá bylina s dlou-
hým plazivým oddenkem, který 
někdy dosahuje až přes metr. 
Patří do čeledi hvězdnicovitých, 
brzy na jaře vykvétají zlatožluté 
květy (úbory) na tenké lodyze 
vysoké až 15 cm a porosté šu-
pinkatými lístky. Listy se objeví 
až po odkvětu, jsou jednoduché, 
řapíkaté, zespodu bíle plstnaté 
a rostou uspořádané v přízemní 
růžici.
Plody podbělu se nazývají naž-
ky, ale známe je spíše jako „pa-
dáčky“, podobné chmýří pam-
pelišek, a vítr je rozvane do dáli, 

kde ve vlhké zemi vyklíčí a vy-
rostou nové rostlinky.
Jestlipak letos uvidíme ve vět-
ším množství svítit mezi suchou 
travinou a listím  žluté květy této 
léčivky?
Mně se zatím na místech, kde 
dříve podběl hojně rostl, nepo-
dařilo objevit ani náznak poupat. 
Ale třeba budete vy mít více 
štěstí a potěšíte svoje oči po-
hledem na skromné, ale krásné 
kvítky podbělu. A je možné, že si 
i usušíte tuto bylinu a vyzkoušíte, 
jak naše babičky využívaly léči-
vých schopností při nemocech. 
Nebo budeme brzy podběl znát 
jen z herbářů?

Jitka Brejníková

Dne 1. února 2020 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan 

Petr Benna
Stále vzpomíná rodina Bennova a Choutkova.

Dne 19. března 2020 vzpomeneme 8. výročí od úmrtí naší drahé maminky, 
babičky, prababičky, tety a paní

Běly  Bennové
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dcera Hana s rodinou.

Dne 20. dubna 2020 to budou 2 roky, co nás opustila naše maminka, babička 
a prababička 

Libuška Hollomotzová
narozena 27.7.1935. S láskou stále vzpomínáme. Dcera Líba s rodinou, syn 
Míra s partnerkou a pravnoučátka Eli a Kubík.

Dne 15. března uplynou 4 roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a bratr

Vlastislav Sýkora
S láskou vzpomínají manželka, synové Roman a Pavel s rodinami, sestra 
Zdena a ostatní příbuzní a kamarádi. 

Dne 27. února 2020 oslavila paní 

Anna Kozová
své životní jubileum 85 let. Přejeme jí hodně štěstí, lásky, zdraví, ale hlavně 
hodně optimismu a sportovního elánu do dalších let. 
Za rodinu přejí dcera Jana s rodinou, syn Bořivoj s rodinou a všechna vnou-
čata, pravnoučata a prapravnoučata.

VZPOMÍNKA

INZERCE

INZERCE

VÝZVA

BLAHOPŘÁNÍ

Újezďáci, pozor!

Sejdeme se 4. dubna 2020 v 15 hodin na Kyselce U Kádi. Těší se 
Eva a Lída.
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VOLEJBAL

VOLEJBAL

Bílinská volejbalová liga v květnu znovu na Tyršáku 

Turnaj čtyř týmů ovládl Bílý tesák 

Je tomu už přesně čtvrt století, kdy se zrodila Bílinská 
volejbalová liga (BVL) v myšlenkách bílinských volej-
balových veteránů.

Úvodní hvizd prvních zápasů zazněl na kurtech Tyršovy zahrady v Bíli-
ně 1. května 1996.
Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo devět družstev: WC SRPŠ, Ko-
meta, The golden stars, Sokol, Doly, Tygři, Gymnázium, Atletický klub a 
HASU. Všechny jmenované týmy vytvořily krásnou volejbalovou tradi-
ci, která se udržela až do třetího tisíciletí. Tehdy se dokonce hrálo v ně-
kolika divizích a zápasy se těšily ohromné divácké návštěvnosti. Hráči 
byli mohutně podporováni svými fanoušky v příjemném prostředí na 
třech antukových  kurtech. Vzduchem létaly balóny, areál zněl potles-
kem diváků i radostí hráčů z povedeného útoku a přibývání bodů na 
počítadlech. Byly to zkrátka krásné časy, kdy pak soupeři na hřišti rádi 
poseděli u společného piva po skončení zápasu.
Jak už to bývá, s přibývajícím věkem ubývají síly a i nadšení. Stalo se 
tedy smutným faktem, že po odchodu pana Jaromíra Jiráska Bílinská 
volejbalová liga zanikla úplně, třebaže takzvaný Tyršák je stále k dis-
pozici.
V Bílině aktuálně není nic, co by neslo odkaz slavné odbíjenkářské his-
torie našeho města. A že je na co vzpomínat! Hluboko v minulém století 
okusilo družstvo žen, právě na Tyršáku, jak bolí předloktí po přijmu ku-
bánského podání. A je třeba dodat, že bohužel i poslední aktivní extrali-
gový odchovanec zdejší antuky má již tři křížky na zádech.
S podzimem 2019 nám prostě přišlo líto, že Tyršák, slavný volejbalový 
svatostánek v Bílině, zůstává nevyužitý. Od myšlenky byl už jen krok k 
činům. V sobotu 2. května 2020 se koná první ročník obnovené varianty 
Bílinské volejbalové ligy v podobě jednodenního turnaje a uvidíme, co 

bude dál. Je jen na vás, zdali nám pomůžete volejbal v Bílině obnovit, ať 
už jako hráči nebo diváci.  Podpořte nás svou účastí.
Upozorňujeme, že aktuální stav Tyršovy zahrady nám dovolí využít 
pouze dva kurty, s antukovým a umělým povrchem. Třetí kurt je díky 
nevhodnému plastovému povrchu pro potřeby volejbalu prakticky ne-
použitelný, ale do budoucna věříme v zajištění finančních prostředků 
pro jeho renovaci a opětovné fungování.
Zájemci mohou svůj tým přihlásit do čtvrtka 30. dubna 2020 prostřed-
nictvím e-mailu volejbalbilina@gmail.com. Startovné činí 500 korun za 
tým.
Veškeré další podrobné informace uvádíme na webových stránkách 
bvl9.webnode.cz a pro mladší generace samozřejmě provozujeme  fb 
fan page www.facebook.com/BilinskaVolejbalovaLiga.
Zároveň si dovolujeme oslovit místní firmy a podnikatelské subjekty, že 
uvítáme jakoukoli podporu v podobě cen pro vítěze. Těm, kteří tak  již 
učinili s pokorou děkujeme.
Důvodů, proč dorazit je spousta - zažít atmosféru obnovené ligy, setkat 
se s volejbalovými kamarády, zafandit, ale také obdivovat píšťalky roz-
hodčích, které budou zhotoveny na 3D tiskárně pouze pro příležitost 
tohoto turnaje. Neváhejte, udělejte si májovou vycházku na Tyršák.
Závěrem bych chtěla ještě prozradit, že s podzimem chystáme i volej-
balovou školičku pro naše nejmenší s cílem obnovit silnou volejbalovou 
generaci v Bílině. Ale o tom více až v červnovém vydání.

Pavla Aubrechtová

V únoru městys Hostomice pořádal v tělocvičně turnaj ve volejbale, 
kterého se zúčastnily týmy Bílý tesák (tým z Ohníče), XXL (dobrovolní 
hasiči Hostomice), FK Hostomice (starší žáci s trenéry) a tým Amatéři 
(z Hostomic). 
Celý turnaj se odehrál v duchu fair play, přičemž 1. místo vyhrál zaslou-

ženě tým Bílý tesák, 2. místo patřilo týmu Amatéři, 3. místo odbojoval 
tým XXL a bramborovou příčku obsadili starší žáci z FK Hostomice.
Všem zúčastněným patří velké díky, přičemž v budoucnu se bude urči-
tě volejbalový turnaj opakovat.

Martin Vlček 



Princeznu Ellenu od narození pro-
vází příslib mocné kletby, kterou na 
ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba 
se má naplnit v den Elleniných dva-
cátých narozenin, jakmile zapadne 
slunce.

pátek 27. března, 17 hodin
MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že je-
den muž na rodinu musí sloužit v cí-
sařské armádě k obraně země před 
nájezdníky ze severu, Hua Mulan, 
nejstarší dcera ctěného bojovníka, 
zaujme místo svého nemocného 
otce.

pátek 27. března, 20 hodin
ŠARLATÁN
Příběh je inspirován skutečnými 
osudy léčitele Jana Mikoláška, na 
kterého se v průběhu několika de-
setiletí obracely s prosbou o pomoc 
statisíce lidí ze všech společen-
ských vrstev včetně nejvýznamněj-
ších osobností politického i kulturní-
ho života. 

neděle 29. března, 15 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ PO-
KLAD
Lední medvěd a polární lumíci v 
exotické džungli? Proč ne.

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 31. března
VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁR-
KŮ A PANENEK
výstava soukromé sbírky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 31. března
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Vznikla-li ve vašem čtenářském 
kontě finanční sankce za pozdní 
vrácení vypůjčeného dokumentu, 
v měsíci březnu vám bude sankce 
prominuta. Více info získáte u kni-
hovnic.

Do 31. března
THE TAP TAP NAČERNO
výstava kresleného černého humo-
ru

čtvrtek 12. března, 17 hodin
Z HIMALÁJE DO VÁRÁNASÍ
cestopisná veřejná přednáška Petra 
Nazarova

úterý 17. března, 17 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ
trénink pro uživatele mozku

středa 18. března, 15.30 hodin
ETIKETA PRO DĚTI
v rámci cyklu Čtení pro nejmenší

čtvrtek 19. března, 17 hodin
PŘÍBĚHY KRAJANŮ Z BANÁTU
cestopisná veřejná přednáška To-
máše Černohouse

PROGRAM  KULTURNÍCH  A  SPOLEČENSKÝCH  AKCÍ

úterý 24. března, 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
komentovaná prohlídka knihovny

pátek 27. března, 17 hodin
NOC S ANDERSENEM
nocování v knihovně na téma Harry 
Potter - kouzla a čáry

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

středa 11. března, 16 hodin
HRAJEME SI S LEGEM

pátek 13. března, 16 hodin
PLAVECKÁ HALA BÍLINA
volná zábava ve vodě

sobota 14. března, 10 hodin
sobota 28. března, 10 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

sobota 14. března, 10 hodin
DRONY VERSUS LEGOBOTI

sobota 14. března, 10 hodin
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLO-
KÁNKU

pátek 20. března
SPORT - AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
sportování v tělocvičně

úterý 17. března, 16 hodin
ZUMBA S MAJDOU

středa 25. března, 16 hodin
FILMOVÝ KLUB DOKUMENTÁR-
NÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁ-
VECH
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

do 29. března
DANA MEDŘICKÁ 100 LET 
Výstava o životě herečky Dany 
Medřické k výročí 100 let od jejího 
narození.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

sobota 21. března, od 19 hodin
COUNTRY ZÁBAVA
K tanci a poslechu zahraje country 
skupina Desperádi. Během zábavy 
vystoupí taneční skupina Mix Dance 
Krupka.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

pondělí 16. března, 9 a 10.30 hodin
ČERT A KÁČA
Školní představení. Klasická česká 
pohádka.

neděle 22. března, 15 hodin
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Nedělní pohádka pro děti v podání 
ochotnického divadla Skaláček z 
Tisé.

sobota 28. března, 19 hodin
ZÁSKOK 
Hra o nešťastné premiéře hry Vlas-
ta. Vstupenky jsou již vyprodané.

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 13. března, 17 hodin
sobota 21. března, 20 hodin
3BOBULE
Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tere-
za Voříšková) se stali majiteli vinař-
ství a rodiči rozpustilých dvojčat. 

pátek 13. března, 20 hodin
pátek 20. března, 20 hodin
BLOODSHOT
Bloodshot je smrtelně zraněný vo-
ják, kterého zachránila tajná organi-
zace Project Rising Spirit,

sobota 14. března, 17 hodin
pátek 20. března, 17 hodin
ZAPOMENUTÝ PRINC
Všechno v Djibiho životě se točí ko-
lem jeho milované sedmileté dcer-
ky Sofie. 
 
sobota 14. března, 20 hodin
NEVIDITELNÝ
Když Cecilia (Elisabeth Moss, 
hvězda seriálu Příběh služebnice) 
pochopila, že chodí s psychopatem, 
bylo už pozdě. 

neděle 15. března, 15 hodin
FRČÍME
Snímek Frčíme nás zavede do světa 
fantazie, ve kterém se představí dva 
elfští teenageři, kteří se vydají na 
pozoruhodnou výpravu.

sobota 21. března, 17 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Termíny jednotlivých lekcí:

12. března
19. března
2. dubna
16. dubna
30. dubna
7. května

14. května

Termíny


