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Opatření města Bíliny proti šíření 
koronaviru Covid-19
Přehled opatření, které zavedlo 
město ve své samosprávě a svých 
organizací v souvislosti s prevencí 
šíření nového typu koronaviru a 
vyhlášením nouzového stavu.

SanDoMon Bílina má dva 
dvojnásobné mistry ČR
Letošní MČR v kendó se konalo 
začátkem března v Hradci Králové, 
kde se spolu utkalo osm nejlepších 
juniorů, osm nejlepších žen  
a šestnáct nejlepších závodníků  
v kategorii open.

Mordík
Kříženec, asi 4 roky starý pes, váha při pří-
jmu 8.5 kg, v kohoutku cca 42 cm, nejspíše 
kastrovaný, lysiny po těle, okousané špičky 
uší. Mordík je mladý, krásný pes, který je k 
lidem zpočátku lehce nedůvěřivý, za mlsku 
se však rád kamarádí. Mordík měl zpočátku 
problém s vodítkem, neuměl na něm, nyní 
se těší na každou procházku a chůzi na vo-
dítku si velmi dobře osvojil. Mordík z povelů 
umí sedni. Ostatní psy si spíše vybírá, pokud 
tedy zvažujete rozšířit vaši stávající smečku, 
doražte do útulku i s vaším stávajícím psem 
či fenou. 
www.utulek-jimlin.cz 
tel.: 604 451 258

Pošlete zprávu z karantény

Podělte se s ostatními, jak zajímavě 
trávíte čas strávený v karanténě v době 

nouzového stavu. Uvítáme například 
vtipné či zajímavé fotografie nebo 
příspěvky o domácím učení s dět-

mi, tipy na zahnání nudy a podobně. 
Zasláním příspěvku dáváte zároveň 
právo s uveřejněním. Moc děkujeme! 
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Příprava tunelu pod Bílinou jde 
podle plánu
Příprava tunelu v Bílině pokračuje 
podle harmonogramu. Na 
neveřejném jednání, které se 
uskutečnilo na začátku března, 
o tom informovali zástupci ŘSD 
ČR starostku města Bílina Zuzanu 
Schwarz Bařtipánovou.

Město Bílina myslí na sportovní 
a kulturní vyžití
Na podporu těchto aktivit 
prostřednictvím dotací bylo pro rok 
2020 v rozpočtu vyčleněno 8,15 
milionů korun.

Dopravě v Bílině pomůže bypass 
u Lidlu
Ředitelství silnic a dálnic získalo 
stavební povolení na úpravu 
páteřní silnice I/13 v blízkosti 
okružní křižovatky u Lidlu. 

Bílina oceněna za webové 
stránky a za Portál občana
Začátkem března se vyhlašovaly 
výsledky 22. ročníku krajské 
soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí. 

Nádražní budovu čeká velká 
rekonstrukce
Správa železnic projednala v 
Centrální komisi Ministerstva 
dopravy od začátku letošního roku 
již osm návrhů na rekonstrukce 
nádražních budov za téměř 376 
milionů korun.

E-výpůčka knih funguje 
spolehlivě z pohodlí domova
V době mimořádného uzavření 
městské knihovny došlo k 
navýšení počtu e-výpůjček, a to ze 
stávajících tří na šest e-knih.

Díky poctivosti nálezců se peníze 
dostaly zpět k majitelům
Na služebnu strážníků se 
dostavila osoba, která v jednom 
z bankomatů nalezla finanční 
hotovost, kterou tam někdo 
zapomněl.

Opatření HNsP v době nouzového 
stavu
Přehled fungování jednotlivých 
abmulancí a ostatních provozů 
nemocnice v době vyhlášení 
nouzového stavu. 
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych  
Vás oslovila v této 
nelehké době. 
Naše město Bíli-
na, třebaže zatím 
není postiženo to-
lik jako jiná města,  
s ním i my všich-
ni čelíme spolu  
s celou naší zemí, 
Evropou a takřka 
celým světem ko-
ronaviru, který je 

sice okem nepatrný, za to však velmi nebez-
pečný nepřítel.
Žádám Vás všechny, zachovejme klid a řiď-
me se zdravým rozumem. Naše země se 
nachází v nouzovém stavu, proto všichni 
dodržujme nařízení vlády, krizových štábů 
i jednotlivých ministerstev a respektujme  
je, i když se nám nemusí líbit. Omezme po-
byt na veřejnosti, návštěvy obchodů, buď-
me ohleduplní k ostatním. Nosme roušky  
či jinou ochranu obličeje, nutně úst a nosu,  
je to ve prospěch nás i všech v našem okolí.
Pokud jste v karanténě, prosím, dodržujte  
ji. Pokud jste v seniorském věku, zejména  
ve věku nad 70 let nebo jste chronicky ne-
mocní nebo osoby se sníženou imunitou, 
zůstaňte, prosím, doma a maximálně elimi-
nujte styky s jinými lidmi.
Závěrem DĚKUJI všem dobrovolníkům, kteří 
spolupracují s městem, ať již na šití roušek, 
jejich sterilizaci či distribuci organizacím  
i občanům města, zajišťují nákupy či vy-
zvedávání léků seniorům a zdravotně in-
disponovaným občanům, pomáhají u su-
permarketů v době vyhrazené pro nákupy 
seniorů nebo dezinfikují nákupní koše  
a vozíky, tak i všem těm, kteří sami napřímo 
pomáhají komukoliv, kdo v této složité době 
pomoc potřebuje.
Děkuji také všem našim lékařům, zdravot-
níkům, dalším zaměstnancům Hornické 
nemocnice s poliklinikou, záchranářům, 
hasičům včetně dobrovolných, policii, so-
ciálním i ostatním pracovníkům, proda-
vačkám, pošťačkám, řidičům hromadné 
dopravy, zaměstnancům Správy železnic 
a Českých drah, i všem ostatním, kteří jsou 
v první linii a i přes všechna nebezpečí dál 
fungují ve prospěch nás všech.
Milí Bíliňáci, věřím, že když všichni budeme 
držet pohromadě, budeme ohleduplní a dis-
ciplinovaní, zvládneme tuto nepříjemnou si-
tuaci a dopad na město Bílina i všechny jeho 
občany bude co nejmenší.

Vaše Zuzana Schwarz Bařtipánová,
starostka města

CHCETE MĚ?

Bílinský zpravodaj je zdarma.
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PARKOVÁNÍ

ZPRAVODAJSTVÍ

Na sídlištích se plánují nová parkovací místa
Město Bílina se zabývá 
problematikou nedostat-
ku parkovacích míst na 
sídlištích. 
Při budování sídlišť se nepočí-
talo s takovým nárůstem po-
čtu automobilů. V předchozích 
letech byla budována nová 
parkoviště, případně se rozšiřo-
vala stávající. Míst je však stále 
nedostatek a jako řešení se na-
bízejí takzvané parkovací domy 
v bezprostřední blízkosti sídlišť. 
Příprava a realizace takových 
staveb se však počítá na roky. 
Město tedy nyní vytipovalo lo-
kality, kde by mohly být počty 
parkovacích míst ještě navýše-
né nebo by tam vznikla nová 
parkoviště. “Ovšem ani tento 
proces není úplně jednoduchý. 
Na všechna vytipovaná místa se 
nejprve musí zpracovat studie, 
která prověří umístění dané par-
kovací plochy z hlediska platné-
ho územního plánu, existence 
sítí nebo napojení na silniční 
síť ve městě. Pokud studie pro-
káže realizovatelnost daného 
investičního záměru, přichází 
na řadu zpracování projektové 
dokumentace včetně získání 

vyjádření všech relevantních in-
stitucí, proces územního řízení a 
případně stavebního řízení a na 
konci tohoto procesu, který trvá 
v řádu měsíců je platné stavební 
povolení. Následuje zpracování 
zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele,” popsala proces sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová.
Nyní je projekčně připraveno 
rozšíření parkoviště mezi blo-
kem 3 a 4 v Sídlišti Za Chlumem.
Další akce jsou v procesu pří-
pravy studie, například rozšíření 
parkovací plochy před blokem 6 
v Sídlišti Za Chlumem, rozšíření 
parkovacích ploch v ulici Čap-
kova a v ulici Jiráskova. Lokality 
uvedené na konci článku byly 
nyní vytipovány pro zadání stu-
die jako prvního nutného kroku.
Výčet lokalit není konečný, 
budou prověřovány také dal-
ší možnosti. Prioritou u kaž-
dé akce je co největší počet 
nových parkovacích míst, co 
nejmenší zásah do stávající 
zeleně a přiměřené náklady.  

“V případě nutnosti přemisťovat 
inženýrské sítě s neadekvátní-
mi náklady bude vytipována a 
prověřena jiná lokalita, což byl 
problém například u rozšíření 

parkovacích ploch v sídlišti Za 
Chlumem za blokem 1 k ulici 
Litoměřická nebo před blokem 
12, kde právě existence inženýr-
ských sítí ukázala toto rozšíření 
jako nerealizovatelné,” vysvětli-
la starostka.
Lidé mohou své připomín-
ky nebo podněty ke zlepšení 

parkování ve městě zasílat na  
e-mail epodatelna@bilina.cz 
nebo využít možnost zasílat své 
podněty a připomínky pomocí 
aplikace Mobilní rozhlas či pro-
střednictvím Požadavků občanů 
na webu www.bilina.cz.         (red)

PRŮJEZD MĚSTEM 

Příprava tunelu pod Bílinou jde podle plánu
Příprava tunelu v Bílině pokra-
čuje podle harmonogramu. Na 
neveřejném jednání, které se 
uskutečnilo na začátku břez-
na, o tom informovali zástupci 
ŘSD ČR starostku města Bílina 
Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. 
Správa Chomutov drží postup 
přípravy s nastaveným harmo-
nogramem i přesto, že bylo v 
průběhu zpracování rozhodnuto 
rozšířit technicko-ekonomickou 
studii (TES) kromě dvoupruho-
vého tunelu i o variantu plně 
čtyřpruhovou. „Máme hotový 
koncept studie, který jsme již 
připomínkovali. V nejbližších 
dnech obdržíme od projektan-
ta čistopis,“ informoval vede-
ní města Bíliny Michal Vrabec 
z generálního ředitelství ŘSD 
ČR. Současně ŘSD zpracovává 
ekonomické hodnocení stavby, 
které bude předloženo Centrál-
ní komisi Ministerstva dopravy. 

„Snažíme se držet harmonogram 
přípravy, některé činnosti sou-
visející s následným postupem 
dokonce provádíme s předsti-

hem,“ potvrdil aktivitu v přípravě 
stavby ředitel Správy Chomutov 
Martin Vidimský. Zejména se 
jedná o zasmluvnění navazují-
cích činností v rámci průzkumů 
k podkladům pro stanovisko 
vlivu stavby na životní prostředí.  
V rámci přípravy stavby nyní 
ŘSD již zpracovává projekt inže-
nýrsko-geologického průzkumu. 
Podle ředitele Správy Chomutov 
povede k urychlení přípravy za-
dání zakázky některou z forem 
design & build. O dalším průbě-
hu přípravy této klíčové stavby 
na silnici I/13 mezi Teplicemi a 
Mostem bude ŘSD ČR informo-
vat zástupce Bíliny opět v květ-
nu letošního roku, kdy by mělo 
být známé stanovisko Centrální 
komise Ministerstva dopravy  
k ekonomické efektivnosti stav-
by.                 

Zdroj: ŘSD

VYTIPOVANÉ LOKALITY NA NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

Sídliště Za Chlumem
- volný prostor v zeleni na roku ulic Litoměřická a Čs. Armády - 29 míst
- podélné stání v ulici Čs. Armády od točny autobusů k ploše pro cirkus
- podélné stání v ulici Litoměřická směrem od točny autobusů ke křižovat-
ce s ulicí Čapkova
- parkoviště naproti objektům č.p. 726 a 727 - 85 míst po změně vodorov-
ného značení

Sídliště U Nového nádraží
- prostranství za panelovým domem č.p. 681 a 682 - 38 míst

Pražské Předměstí 1
- volný prostor v zeleni v ulici Fügnerova, naproti objektu č.p. 259 - 15 míst
- v ulici Aléská před domem č.p. 249 - 7 míst
- volný prostor nad hřištěm ZŠ Aléská

Újezdské Předměstí
- volný prostor mezi zástavbou v ulici 5. května a silnicí 1/13 - 43 míst
- volný prostor v zeleni v Jižní ulici mezi objekty č.p. 335, 336 a 337, 338 - 21 
míst

(kde nejsou uvedené předpokládané počty nových míst, se kapacita pro-
věřuje)
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KRIMI

SVODKY MP BÍLINA

JAK SE ZACHOVAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

Ke každé dopravní nehodě policisté vyjíždět nemusejí

Díky poctivosti nálezců se peníze dostaly zpět k majitelům 

Taxikářka řídila pod vlivem drog, nebyla ani připoutaná

Řidič nemá povinnost hlásit dopravní ne-
hodu Policii České republiky, pokud zjevná 
škoda na některém ze zúčastněných vozi-
del nebo přepravovaných věcech zřejmě 
nepřesahuje 100 tisíc korun, nedošlo ke 
zranění nebo usmrcení osoby, nevznikla 
hmotná škoda na jiném majetku další oso-
by. To znamená, že k dopravní nehodě mají 
lidé policisty volat v případě, že není spl-
něná některá z výše uvedených podmínek 
nebo účastníci nehody nemohou zabezpe-
čit obnovení provozu na komunikaci. Pokud 
policisté k nehodě nepřijedou, mají účast-

Na služebnu strážníků se dostavila osoba, 
která v jednom z bankomatů nalezla finanč-
ní hotovost, kterou tam někdo zapomněl. 
Strážníci peníze od poctivého nálezce přijali, 
vše řádně zaprotokolovali a následně pení-
ze vrátit do banky, které bankomat patřil.
Mezitím se však na městskou policii s ozná-
mením obrátil jiný občan, který uvedl, že 

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky je podezřelá žena, která pracovala 
jako řidička taxislužby. V polovině února ji 
zastavili v Bílině policisté, protože nebyla 
za jízdy připoutána a navíc měla v autě pět 

níci nehody své povinnosti. Musejí sepsat 
společný záznam o dopravní nehodě podle 
předepsaných kolonek a navzájem jej po-
depsat. V této souvislosti mají právo poža-
dovat od druhého účastníka události proká-
zání totožnosti, tedy předložení občanského 
průkazu, cestovního dokladu a podobně, a 
sdělení údajů o vozidle, například z osvěd-
čení o registraci vozidla. Pro sepsání toho-
to záznamu není důležité, zda se účastníci 
dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry 
zavinění bude v takovém případě záležitostí 
pojišťoven.                                                     (red)

zapomněl v bankomatu vybranou hotovost 
a popsal počet a nominální hodnoty ban-
kovek. S neskrývanou radostí, že o peníze 
nepřišel, se posléze dostavil na služebnu, 
kde doložil i doklad o výběru ze svého účtu. 
Strážníci po nezbytných administrativních 
úkonech peníze šťastnému majiteli vrátili.
Podobná situace nastala v březnu ještě 

lidí, kteří také nepoužili bezpečnostní pásy. 
Při kontrole byla orientační zkouškou zjiš-
těna přítomnost návykových látek v těle 
řidičky, což potvrdil i následný rozbor krve, 
kterým byla prokázána přítomnost metam-

jedna. Na služebnu se dostavil prodavač 
z místní asijské prodejny s tím, že jedna 
ze zákaznic si u něho na pultu zapomněla 
peněženku, ve které byla poměrně vysoká 
finanční hotovost. Strážníci nález převzali a 
zaprotokolovali. Netrvalo dlouho a peně-
ženka i s obsahem byla vrácena šťastné ma-
jitelce.                                                              (mp)

fetaminu a jeho metabolitu amfetaminu  
v koncentraci, která vylučuje způsobilost  
k řízení motorových vozidel. Žena je stíhána 
na svobodě, v případě uznání viny jí hrozí až 
roční vězení.                                                    (dv)

Značky auta neseděly
Hlídka městské policie byla vyslána prově-
řit informaci, že v jednom z Bílinských sídlišť 
se má nacházet vozidlo, jehož řidič způsobil 
dopravní nehodu a z místa ujel. Strážníci za 
krátkou dobu nalezli uvedené vozidlo i s ři-
dičem. Ten nejenže ujel od nehody, ale na 
jeho vozidle byla umístěna jiná registrační 
značka vpředu a jiná na zadní části vozidla. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, která si 
věc převzala k dalšímu opatření.

Pětistovka se mu hodila
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.
Strážníci vytipovali místa, kde by se muž, 
jehož totožnost následně zjistili, mohl na-
cházet. Vše ostatní pak bylo již dílem něko-
lika minut. Po nezbytných administrativních 
úkonech byla zhruba do hodiny od nahláše-
ní případu poškozené osobě její bankovka 
vrácena a pachateli udělena pokuta.

Za volant nesměl
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 
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.                                                (mp)

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Město Bílina myslí na sportovní a kulturní vyžití

Žáci se budou učit ve zrekonstruovaných třídách

Záruční doba potravin může být různě označená

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE DATOVÝCH SÍTÍ NA ŠKOLÁCH

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Na podporu těchto aktivit prostřednictvím 
dotací bylo pro rok 2020 v rozpočtu vyčle-
něno 8,15 milionů korun.
Město Bílina opět podpořilo v rámci dotač-
ního programu na podporu celoroční čin-
nosti sportovních spolků všech 21 žadatelů 
v celkové výši 7,5 milionů, které jsou na ten-
to účel určené. Jedná se o podporu velkých  
i malých klubů majících sídlo na území měs-
ta, kteří vyvíjí pravidelnou sportovní a tělo-
výchovnou činnost a svými úspěchy repre-
zentují naše město doma i v zahraničí.
Kromě peněz z dotačního programu mohou 

Děti měly jarní prázdniny a stavební firmy tak 
měly volný prostor k bouracím pracím.
Na rekonstrukce škol čerpá město Bílina do-
taci z Integrovaného regionálního operační-
ho programu ve výši 3,8 mil Kč na každou 
školu.
V rámci projektu s názvem ZŠ Lidická, od-
borné učebny a bezbariérové řešení ško-
ly vedeného pod registračním číslem  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935, bu-
dou rekonstruovány dvě odborné učebny 
ve 3. patře, a to učebna fyziky a učebna en-
vironmentální. Dále bude v rámci projektu 
upravena toaleta na bezbariérovou, upraven 

Obecní živnostenský úřad připomíná způsob 
značení potravin a případný prodej potravin 
s prošlou dobou minimální trvanlivosti.
Pokud se spotřebitel při nákupu zajímá, co 
je na etiketách napsáno, může si všimnout, 
že doba, do které má výrobek spotřebovat, 
bývá označena dvěma způsoby: slovy „Da-
tum použitelnosti“ a „Datum minimální tr-
vanlivosti“. Obyčejný člověk často vůbec ne-
tuší, jaký je mezi těmito daty rozdíl. Když se 
do toho ještě připlete pojem „záruční doba“ 
popř. „lhůta“ neboli „záruka“ začíná být v po-
jmech zmatek ještě větší. Jaký je mezi těmi-
to termíny rozdíl?
Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotře-
bujte do...“. Za tímto výrazem následuje buď 
vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je 
datum uvedeno na etiketě nebo obalu. Je-
-li potravina označena dobou použitelnosti, 

organizátoři sportovních akcí a sportovci žá-
dat i o individuální dotace, které jsou urče-
né na jiné aktivity, než je celoroční činnost.  
Na město se obracejí nejčastěji s žádostmi 
o finanční podporu na uspořádání nejrůzněj-
ších turnajů a závodů a účast na nich.
Ve svém rozpočtu myslí město i na kulturní 
a zájmovou činnost svých občanů, a proto  
i pro letošní rok vyčlenilo pro organizace pů-
sobící v oblasti kultury a zájmové činnosti 
450 tisíc. Hlavním cílem je podpora zejména 
bílinských zájmových spolků a organizátorů 
kulturních akcí, které se uskuteční na území 

vstup do školy a ve vstupních prostorách 
bude instalována šikmá schodišťová ploši-
na. Pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu v ostatních prostorách bude pořízen 
schodolez. 
Další aktivitou projektu je modernizace 
datové sítě školy dle Standardu konekti-
vity základních škol. Jako doplňková ak-
tivita bude zveleben venkovní prostor  
v zadním traktu školy, kde zhotovitel osá-
zí keři prostor před nevzhledným plotem  
a zhotoví nové vyvýšené záhony. V rámci 
projektu s názvem ZŠ Za Chlumem, odbor-
ná učebna a bezbariérové řešení školy ve-

tedy slovy: „Spotřebujte do…“, musí výrobce 
na obal doplnit i údaje o podmínkách ucho-
vání, které musí být dodrženy. Potraviny s 
prošlou dobou použitelnosti se nesmí se 
uvádět do oběhu. Datum minimální trvan-
livosti se uvádí slovy „minimální trvanli-
vost do…“ obsahuje-li datum uvedení dne  

města a jsou určeny širší veřejnosti. Rozdě-
lením dotačních prostředků, které pomáhají 
rozvíjet aktivity lidí a díky nimž se koná řada 
zajímavých akcí, podpora kultury a sportu 
ze strany města nekončí. Je třeba si uvě-
domit, že další podporou těchto oblastí je 
financování provozu, údržby a modernizace 
městských sportovních a kulturních zařízení 
a sportovně-rekreačních areálů.
Z rozpočtu města se rozdělí každoročně 
miliony korun do oblasti sportu a kultury. 
Bohaté smysluplné vyžití je obecně nejlep-
ší prevencí negativních jevů, neboť jak se 
říká, kdo si hraje, nezlobí. Široký výběr aktivit 
umožní občanům dělat to, co je baví.

Eva Myslíková, referent 

deného pod registračním číslem CZ.06.4.59
/0.0/0.0/16_075/0008936, dojde k rekon-
strukcí odborné přírodopisné učebny, toalet 
v prvním patře a zabudování svislé schodiš-
ťové plošiny, která usnadní osobám s hendi-
kepem pohyb po škole. Stejně jako na škole 
Lidická proběhne také modernizace datové 
sítě školy dle Standardu konektivity základ-
ních škol. Realizují se i venkovní práce, a to 
zejména bezbariérová úprava zadního vstu-
pu na školní hřiště a výsadba zeleně v okolí 
hřiště.
Do obou škol bude v rámci projektu poříze-
no nové vybavení odborných učeben, jako je 
nábytek, audio-video technika a pomůcky.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

a v ostatních případech „minimální trvanli-
vost do konce …“. V případě potřeby se tyto 
údaje doplní údajem o nezbytných podmín-
kách pro uchování, jejichž dodržení umožní 
zajistit uvedenou trvanlivost. Potraviny s pro-
šlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět 
do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně ne-
závadné a pokud jsou jako prošlé označeny 
a umístěny odděleně od ostatních potravin. 
(Označení slovem „sleva“ nebo „akce“ není v 
žádném případě dostačující).
Po ukončení data minimální trvanlivosti vý-
robce nezaručuje chuťové a výživové kvality 
výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezá-
vadnost potraviny s prošlou dobou minimál-
ní trvanlivosti přebírá prodejce.

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Antonín Budaj, pracovník kontroly 

Podpora kulturního a sportovního dění ve městě je velmi důležitou kapi-
tolou městského rozpočtu.

V prvním březnovém týdnu začala na základních školách Lidická a Za 
Chlumem rekonstrukce odborných učeben a práce vedoucí k odstranění 
bariér v obou objektech. 

Aspektem, který je stále často diskutován, je prodej „prošlých“ potravin. 
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ZDRAVOTNICTVÍ
HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Opatření HNsP a Pečovatelské 
služby v době nouzového stavu

Pacienti se rozhýbali 
při bowlingu
Pacienty lůžkového oddělení Hornické nemocnice  
s poliklinikou přišel rozhýbat student teplického gym-
názia Daniel.
V rámci ergoterapie si pacienti užili bowling a při tom nemu-
seli opustit prostory nemocnice. Vše totiž probíhalo čistě vir-
tuálně za pomoci konzole Nintendo Wii. Ta seniorům umožnila 
přemístit se na bowlingovou dráhu, pokusit se o několik striků  
a dosáhnout co nejvyššího skóre. Pacienti mezi sebou soutěži-
li ve skupinkách po třech, všichni do hry dávali maximum a do 
hodů se opírali s plnou vervou. Vítěz však vždy mohl být pou-
ze jeden. Senioři si hru vychvalovali, bylo to pro ně velice pří-
jemné zpestření dne a někteří dokonce zapomněli, že jsou stále  
v nemocnici. Všichni se již těší na příští kolo.

Bc. Simona Chynoraiová

Plicní ambulance

Plicní ambulance pokračuje  
v provozu s omezením ordinač-
ních hodin pondělí - čtvrtek 11 
až 13.30 hodin. Pacienti by měli 
před návštěvou provést telefo-
nickou konzultaci na čísle 417 
777 207. V případě možnosti od-
ložení kontroly ji sestra posune a 
potřebné léky pošle elektronic-
kým receptem. Akutní případy 
řeší individuálně.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Bílina zajis-
tí pro seniory Bílinska, kteří nej-
sou zabezpečení, základní po-
třeby - stravu a pomoc s osobní 
hygienou. V případě zájmu vo-
lejte denně 727 947 640 od 7 do 
15:30 hodin.

Rehabilitace

Na základě doporučení Krajské 
hygienické stanice je uzavířen 
provoz ambulantní rehabilitace 
po dobu vyhlášení nouzového 
stavu. Personál posílí prozatím 
provoz RHB na lůžkových oddě-
lení.

Zákaz návštěv

Návštěvy na všech lůžkových 
stanicích Hornické nemocnice 
s poliklinikou v Bílině jsou za-
kázané na základě doporučení 
Krajské hygienické stanice Ús-
teckého kraje, bezpečnostní 
rady státu a Krizového štábu Ús-
teckého kraje.
Uvedená opatření platí až do 
jejich odvolání, další mohou 
následovat s ohledem na vývoj 
epidemiologické situace. Dů-
vodem preventivního opatření 
je riziko nákazy koronavirem. 
Zároveň platí doporučení ne-
navštěvovat seniory v Domě se 
soustředěnou pečovatelskou 
službou.

Informace jsou platné ke  

30. březnu, tedy k termínu 

uzávěrky Bílinského zpravo-

daje. Aktuálnost je nutné ově-

řit na stránkách www.hnsp.

cz nebo na telefonním čísle  

417 777 111.

Provoz zubní pohotovosti

Fungování zubní pohotovosti  
v Bílině je nutné v době vyhlá-
šení nouzového stavu aktuálně 
ověřovat na stránkách www.
hnsp.cz nebo na facebookovém 
profilu Hornická nemocnice s 
poliklinikou.
Vzhledem k pandemické situ-
aci by měli pacienti zvážit ne-
odkladnost zákroku na zubní 
pohotovosti. Ta je určena pouze 
pro akutní ošetření v případě 
intenzivní, neustupující, něko-
lik hodin trvající bolesti zubů. 
Zbytečný zákrok zvyšuje rizi-
ko nákazy personálu, pacien-
ta a ohrožuje chod polikliniky. 
V době pohotovostní péče se 
nezhotovují plomby, nedělají 
protetické práce, úpravy protéz, 
rovnátek a podobně.

Ambulance praktických 
lékařů

Od pondělí 30.3. bude po dobu 
nouzového režimu v provozu 
pouze jedna kontaktní ambu-
lance praktických lékařů. Po 
týdnu se budou střídat MUDr. 
Martinus a MUDr. Beníšková.
Ostatní ambulance praktických 
lékařů, z důvodu nedostatku 
ochranných pomůcek, fungují 
v distančním režimu, tedy bez 
fyzického kontaktu s pacientem, 
po telefonu.
Omezen je i provoz praktické-
ho lékaře v Hostomicích. Pro-
voz bude pouze formou telefo-
nických konzultací v ordinační 
době na tel.č. 417 825 045.

Neurologická ambulance

Pacienti neurologie se mohou 
v případě potřeby telefonicky 
spojit s recepcí HNsP na tel.č. 
417 777 111. Zde si recepční za-
píše jméno, rok narození a te-
lefonní kontakt. MUDr. S. Slavík 
bude volat během několika dnů 
zpět. Domluví se s pacientem na 
termínu případného vyšetření či 
vypsání receptu.

Endokrinologie

Endokrinologie MUDr. Shamas-
na ordinuje po telefonu. Objed-
naní pacienti budou telefonicky 
kontaktováni v den objednání 
lékařem mezi 15 - 17 hodinou 
(odběr normálně praktikujte).
Tel.: 41 777 321.

PPEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA

Odběrové místo funguje 
u teplické nemocnice

Krajská zdravotní otevřela od-
běrové místo pro pacienty s 
indikovaným podezřením na 
nákazu COVID-19 u teplické 
nemocnice. Zdravotníci tam 
provádějí indikovaným pacien-
tům, kteří mohou přijet i autem, 
odběr pro test na nákazu virem 
způsobujícím onemocnění CO-
VID-19. Odběrová místa jsou 
každý den v provozu od 8 do 

16 hodin. „Odhadovaná kapaci-
ta je přibližně dvacet pacientů 
za hodinu. Musíme upozornit, 
že zdravotníci budou vyšetřo-
vat pouze nemocné odeslané 
do odběrového místa Krajskou 
hygienickou stanicí Ústeckého 
kraje,“ uvedl náměstek pro řízení 
zdravotní péče Krajské zdravotní 
Aleš Chodacki.                         (red)

Pošlete pohled seniorovi

Pandemie koronaviru uzavřela lůžková oddělení a oddělení 
sociálních lůžek. Klienti tak zůstali bez osobního kontak-
tu se svými blízkými. Jejich rodiny i ostatní lidé je mohou 
potěšit pohledem či dopisem, nebo jim zaslat blahopřání 
k narozeninám. Přání či pohledy mohou lidé nechávat na 

recepci, kde si staniční sestřičky poštu vyzvednou a předají. 
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PODPORA ZOO V ÚSTÍ NAD LABEM ELEKTRÁRNA LEDVICE

PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE

Bílina nadále podporuje
chov irbise

Odstávku chystá 
elektrárna na červenec

Budou se opravovat 
dva úseky hlavní silnice

Město Bílina i v letošním roce podporuje chov levhar-
ta sněžného v ústecké zoologické zahradě.

V letošním roce plánuje Elektrárna Ledvice odstávku 
parovodů a horkovodu opět odděleně. 

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letošním roce ně-
kolik oprav silnic v Bílině a bezprostředním okolí.

Rada města v březnu schválila 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace. Levharta 
město podporuje od roku 2018. 
Z příspěvku může zoo uhradit 
náklady na krmení, na ochranu 
zvířat a jejich zdraví. Adopce 
trvá vždy dvanáct měsíců. 
Levharti sněžní, neboli Irbisi žijí 
ze všech kočkovitých šelem  

Uvedené termíny jsou ovlivněny 
plánovanou odstávkou výrobní-
ho bloku č. 6. 
Centrální parní kolektor ELE a 
parní napaječe Bílina a VMG 
(Doly Bílina) budou odstaveny 
v termínu od 13. července do 17. 
července, a to konkrétně pře-
rušením dodávky topné páry v 
neděli 12. července ve 22 ho-
din a opětovným uvedením do 
provozu se zahájením prohřívání 
parovodů v pátek 17. července, 

Od července do října budou sil-
ničáři opravovat úsek komunika-
ce 1/13 od kruhového objezdu u 
Alberta k Benzině. Ve stejném 
termínu dojde i k opravě ko-
munikace 1/13 mezi Liběšice-
mi a Bílinou. Řidiče na hlavních 

v nejvyšších nadmořských výš-
kách, mají huňatou a dlouhou 
srst, krátké ušní boltce a široké 
tlapy ze spodní strany porostlé 
srstí. V ústecké zoo jsou cho-
váni v nejchladnější a nejvíce 
zastíněné části pavilonu šelem.  
V minulosti se podařilo odcho-
vat několik mláďat. 

(pn)

zhruba v 7 hodin. Záložní plyno-
vá kotelna bude v uvedený ter-
mín v provozu pouze pro parní 
přivaděč Teplice. Odstávku hor-
kovodu v roce 2020 elektrárna 
neplánuje, případné krátkodobé 
odstávky budou řešeny opera-
tivně. 
Aktuální čas odstávek a najíž-
dění uvedených teplárenských 
technologií budou vždy upřes-
něny zavedenou dispečerskou 
komunikací.                               (red)

trasách do Mostu a Teplic brz-
dí omezení kvůli sesuvu sva-
hu. Opravy míst u Hostomic i u 
Českých Zlatníků jsou však plá-
nované v blíže neupřesněném 
termínu do konce příštího roku. 

(pn)

Legenda k mapce:
tmavě zelená - opravy v realizaci • světle zelená - zasmluvněné opravy v přípravě
oranžová - opravy v přípravě • modrá - výstavba nové komunikace

PLYNULEJŠÍ DOPRAVA

Dopravě v Bílině pomůže 
bypass u Lidlu
Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na 
úpravu páteřní silnice I/13 v blízkosti okružní křižo-
vatky u Lidlu. 

Dostavba přímého pruhu, tak-
zvaného bypassu, ve směru na 
Most zamezí v tomto místě tvor-
bě kolon.
Správa Chomutov pokročila  
v přípravě stavby, která řidičům 
usnadní cestu přes město Bílina. 
V přilehlém prostoru u stávající 
okružní křižovatky bude vybu-
dován samostatný jízdní pás 
v délce 162 metrů. Díky tomu 
nebudou muset řidiči při ces-
tě po silnici I/13 z centra Bíliny 
dále směrem na Most vjíždět 
do okružní křižovatky. Do ní je 
napojena i silnice II/257, jejímž 
správcem je Ústecký kraj. 
Okružní křižovatka patří mezi 
nejzatíženější dopravní body 

města s průměrnou denní in-
tenzitou provozu přesahující 15 
tisíc vozidel. Takové množství 
má negativní vliv na plynulost 
a bezpečnost silničního provo-
zu. Nová komunikace vznikne v 
prostoru mezi okružní křižovat-
kou a řekou Bílina. Pruh bude 
mít vlastní osvětlení. Samotné 
stavební práce budou hotové 
během jediné stavební sezony. 
Předpokládaná doba realizace 
je přibližně tři měsíce, přičemž 
stavba by mohla být zahájena 
a dokončena ještě v letošním 
roce. Předpokládaná cena stav-
by je 3,1 milionu korun bez DPH. 

Zdroj: ŘSD
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Z RADNICE

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ZLATÝ ERB POZOR NA OMEZENÍ

Nový zákon o realitním zprostředkování

Bílina oceněna za webové 
stránky a za Portál občana

Část silnice do Kostomlat 
dostane nový povrch

Dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon o realitním zprostředkování a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mimo jiné mění 
zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Začátkem března se vyhlašovaly výsledky 22. roční-
ku krajské soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. 

Zhruba do poloviny listopadu bude uzavřená část ko-
munikace z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou. 

Novou právní úpravou se za-
řazuje činnost realitního zpro-
středkovatele do vázané 
živnosti s názvem Realitní zpro-
středkování.
Podnikatelé, kteří byli přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona oprávněni poskytovat 
realitní zprostředkování v rámci 
živnosti ohlašovací volné Výro-
ba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenské-
ho zákona, obor č. 58 a hodlají 
v poskytování realitního zpro-
středkování pokračovat, musí 
nejpozději do 6 měsíců ode dne 
účinnosti tohoto zákona, tj. nej-
později do 3. září 2020, ohlásit u 
kteréhokoliv obecního živnos-

Při slavnostním ceremoniálu 
na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje převzala starostka města 
nejvyšší ocenění za elektronic-
kou službu a projekt Smart city 

„Portál občana“. S touto službou 
postupuje město Bílina do ce-
lostátního kola. V soutěži o nej-

Jedná se o úsek od křižovatky u 
Restaurace U Vraha na Teplic-
kém Předměstí až po křížení ko-
munikace vedoucí do Kostomlat 
a propojující uzavřenou komuni-
kaci do Sídliště Za Chlumem.
Po dobu uzavírky bude jako ob-
jízdná trasa sloužit komunikace 
vedoucí ke garážím u pasovky  
v ulici Litoměřická.
Předmětem díla je odstranění 
stávajících povrchů komunika-

tenského úřadu vázanou živnost 
Realitní zprostředkování a dolo-
žit doklady prokazující splnění 
podmínky odborné způsobilosti 
pro provozování této vázané živ-
nosti. Uplynutím uvedené doby 
jejich oprávnění k poskytování 
realitního zprostředkování zani-
ká. Ohlášení nepodléhá správní-
mu poplatku.
U podnikatele, který měl ke 
dni k 3. 3. 2020 ohlášenou vol-
nou živnost Výroba obchod  
a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona, 
obor činnosti 58 Realitní činnost, 
správa a údržba nemovitostí, 
došlo v živnostenském rejstříku 
ke změně názvu oboru činnos-

lepší webové stránky v kategorii 
měst získalo město Bílina 2. mís-
to.
Pokud byste i vy chtěli začít 
využívat nejlepší elektronickou 
službu v kraji – Portál občana, 
stačí se registrovat na https://
portal.bilina.cz.                             (red)

ce a podkladní vrstvy stávající 
vozovky. Následně dojde k po-
kládce nových vrstev komuni-
kace, přičemž rozměry komuni-
kace by měly zůstat zachovány. 
Na veřejnou zakázku na staveb-
ní práce, kterou vypsalo minis-
terstvo financí, podala nejvý-
hodnější nabídku společnost 
PETROM STAVBY, s.r.o. Objízdná 
trasa bude včas označena. 

(red)

ti 58 na Nákup, prodej, správa  
a údržba nemovitostí.
Realitní zprostředkovatel je 
povinen zajistit výkon činnos-
tí, které jsou obsahem živnosti 
Realitní zprostředkování, pouze 
fyzickými osobami splňujícími 
požadavky odborné způsobi-
losti, které jsou stanoveny v 
příloze č. 5 k živnostenskému 
zákonu, a to nejpozději do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti záko-
na o realitním zprostředkování, 
tj. do 3. 3. 2022 včetně (odbor-
ná způsobilost dle přílohy č. 5 
k živnostenskému zákonu není 
shodná s odbornou způsobi-
lostí pro získání živnostenského 
oprávnění). Obecní živnosten-

ský úřad doporučuje podnikate-
lům podnikajícím v tomto oboru 
nastudování jak zákona o realit-
ním zprostředkování, tak zákona  
o živnostenském podnikání, ne-
boť mimo jiné:

- Zavádí se povinné pojištění od-
povědnosti realitních zprostřed-
kovatelů za případně způsobe-
nou újmu.

- Stanovuje se písemná forma 
pro smlouvu o realitním zpro-
středkování.

- Podmínku bezúhonnosti musí 
splňovat podnikatel – fyzická 
osoba, u právnické osoby sku-
tečný majitel a též fyzická oso-
ba, která je členem statutárního 
orgánu, zástupcem právnické 
osoby v tomto orgánu nebo  
v obdobném postavení.

Bc. Lenka Haišová, pracov-
ník registrace ObŽÚ
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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍCH A DOPRAVNÍCH CEST

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Nádražní budovu čeká
velká rekonstrukce

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou dostal 
novou multifunkční přístavbu

Správa železnic projednala v Centrální komisi Minis-
terstva dopravy od začátku letošního roku již osm ná-
vrhů na rekonstrukce nádražních budov za téměř 376 
milionů korun.

Město Bílina v loňském roce získalo dotaci z Integrovaného regionálního operač-
ního programu na projekt s názvem „Přístavba multifunkčního objektu domu s 
pečovatelskou službou Bílina“. 

Správa železnic projednala v 
Centrální komisi Ministerstva 
dopravy od začátku letošního 
roku již osm návrhů na rekon-
strukce nádražních budov za 
téměř 376 milionů korun. Cent-
rální komise posoudila záměry 
jednotlivých projektů a dala ze-
lenou k jejich realizaci. Cestující 
se tak mohou těšit nejen na zvý-
šení komfortu cestování a nové 
zázemí pro čekání na vlak, ale i 
příjemnější okolí, bezbariérový 
přístup na nádraží nebo nové 
parkovací plochy. Po schválení 
záměru projektu Ministerstvem 
dopravy může Správa železnic 
pokračovat v přípravě rekon-
strukcí. K dalším krokům před-
cházejícím samotným stavbám 
bude patřit zpracování projektu 
stavby, získání stavebního povo-
lení a vyhlášení veřejné zakázky 
na zhotovitele prací. Zrekonstru-
ovaná bude i nádražní budova v 
Bílině.
V Bílině se jedná o kompletní re-
konstrukci výpravní budovy pro 

Stavební práce musí být pro-
vedeny do konce roku 2020.  
V uplynulých týdnech proběhlo 
výběrové řízení na zhotovite-

její budoucí optimální využití při 
zachování současných staveb-
ních dispozic. Objekt bude do-
datečně zateplený, dostane no-
vou střechu a stejně tak rozvody 
všech instalací. Velmi nákladné 
ale bude provedení hydroizola-
ce spodní stavby budovy, kdy 
bude nutné odtěžit významnou 
část zeminy. Budovu čeká také 
úplná rekonstrukce interiéru, 
pro cestující zde budou vybu-
dovány bezbariérové toalety 
a také bezbariérový vstup do 
podchodu k nástupištím. Kon-
cept projektu počítá s využitím 
budovy stávajícími nájemci v 
jednom jejím křídle. Druhé kříd-
lo pak bude dispozičně uprave-
no pro komerční nájemce, kteří 
zde budou poskytovat služby 
cestujícím, například drobné 
občerstvení nebo prodej tisku. 
Předpokládaný termín rekon-
strukce je mezi lety 2021 a 2022, 
odhadované náklady pak činí 54 
milionů korun.

Zdroj: SŽDC

le stavebních prací, kterým se 
stala společnost METALL QUA-
TRO spol. s r.o. V současné chvíli 
je podepsaná smlouva o dílo a 

čeká se na vhodný termín pro 
předání staveniště zhotoviteli.
Přístavba propojí oba stávající 
domy se soustředěnou pečova-
telskou službou a bude sloužit 
Pečovatelské službě Bílina pro 
zlepšení poskytování sociální 
služby, jako zázemí této služby, 
pro konzultace s klienty a je-

jich rodinami a podobné aktivity 
související s poskytování této 
služby.
Na tento projekt vedený pod re-
gistračním číslem CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_072/0010811 čerpá 
město Bílina dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu ve výši 4 750 000 
korun.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru dotací a projektů

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Jaro, jaké jsme ještě nezažili

Ze dne na den jsme se ocitli v 
situaci, jakou nikdo nezažil a ne-
víme, co přinesou další dny či 
hodiny. Prosím vás, moji čtenáři, 
opatrujte se, buďte k sobě ohle-
duplní, dodržujte pokyny lékařů 
a vlády, ať se tu setkáváme ještě 
dlouho. Až se svět vrátí do tro-
chu normálního života, budeme 

zase objevovat, co je v přírodě 
kolem Bíliny nového nebo co 
už neobjevujeme. Dnes omezím 
povídání a posílám vám fotogra-
fie pro radost. Pozitivní myšlení 
pomáhá, bude zase dobře, drž-
te se, lidičky!

Jitka Brejníková
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E-výpůčka knih funguje spolehlivě z pohodlí domova

Nejpůjčovanější knihou je Erbenova Kytice

V době mimořádného uzavření městské knihovny do-
šlo k navýšení počtu e-výpůjček, a to ze stávajících tří 
na šest e-knih.

Městská knihovna uveřejnila statistiky půjčování 
knih za loňský rok. A to bez ohledu na jejich místo vy-
půjčení. 

Je to jen malé knihovnické ges-
to v péči o Vás, naši milí čtenáři. 
Věříme, že Vás četba knih v této 
náročné době potěší, ukonejší, 
uklidní či pobaví.

Jak elektronická výpůjčka fun-
guje, co je třeba učinit před prv-
ním vypůjčením e-knihy či jak 
zrealizovat samotnou e-výpůjč-
ku se dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.knihovna-
bilina.cz.

E-knihy lze vypůjčit výhradně 
přes on-line katalog městské 
knihovny. Služba je poskytována 
zdarma registrovaným čtená-
řům Městské knihovny v Bílině. 
E-knihy lze číst pouze na zaříze-
ních s operačním systémem An-
droid nebo iOS pomocí aplikace 
eReading.cz.

Délka zrealizované e-výpůjčky 
je 31 dní, po uplynutí této doby 
se e-kniha automaticky zne-
přístupní. Nevztahuje se na ni 
proto pokuta z prodlení. 
Výpůjční lhůtu e-knihy není 
možné zkrátit. Tutéž e-knihu si 
můžete vypůjčovat opakovaně.
V jedné e-výpůjčce mohou být 
zrealizovány maximálně 3 tituly 
e-knih. Po dobu mimořádného 
uzavření knihovny navyšujeme 
na 6 titulů e-knih.

Stejnou e-knihu si může vypůj-
čit více čtenářů současně. Re-

e-kniha | PŘEHLED E-KNIH.  
U vybraného titulu zvolte tlačít-
ko „Půjčit e-knihu“. Po stisknutí 
tlačítka se Vám zobrazí oznáme-
ní o úspěšném provedení e-vý-
půjčky, oznámení obdržíte také 
na e-mail.

Jak otevřít e-knihu?

Otevřete aplikaci eReading. 
Sekce s „Místními“ (stáhnutý-
mi) e-knihami bude zpočátku 
prázdná.
V horním menu zvolte sekci 
“ONLINE” a vyplňte Vaše přihla-
šovací údaje, které jste uvedli 
při registraci do portálu www.
palmknihy.cz.
Kliknutím na obálku stáhnete 
e-knihu ze sekce „Online“ do 
„Místní“. Pouze při tomto kroku 
musíte být připojeni k internetu.

V předkládané statistice 
tedy nerozhoduje, zda si kni-
hu vypůjčil čtenář v pobočce  
Za Chlumem nebo v Panelovém 
sídlišti či v knihovně na Míro-
vém náměstí. Statistice nejví-
ce vypůjčovaných knih vévodí 
doporučená četba, k prvnímu 
místu jistě přispělo i to, že ten-
to titul máme ve vícero svazcích 
a samotná kniha není „tlustá“.  
S nadsázkou se dá konstatovat, 
že štíhlá linie je preferována  
i u knižních titulů. Nejčteněj-

3. Hartl, Patrik - Nejlepší víkend
4. Coben, Harlan -Smrt v zádech
5. Bryndza, Robert - Dívka v ledu
6. Frasier, Anne - Nejsem mrtvá
7. Castillo, Linda - Mrtví pro-
mlouvají
8. Fisher, Kerry - Mlčenlivé ženy
9. Bryndza, Robert - Chladno-
krevně
10. Bryndza, Robert - Do po-
sledního dechu.

Výpůjčky ze sekce pro děti:

1. Erben, Karel Jaromír - Kytice
2. Petiška, Eduard - Staré řecké 
báje a pověsti

zervace není nutná. Zrealizova-
ná e-výpůjčka se Vám obratem 
zobrazí v knihovničce aplikace 
eReading s viditelně označe-
ným termínem vypršení plat-
nosti výpůjčky.

Co je třeba učinit před prvním 
vypůjčením e-knihy?

Musíte být registrovaným čte-
nářem knihovny. Registrovaný 
čtenář nemusí tedy dělat nic, 
neregistrovaný čtenář se musí 
registrovat.
Musíte mít ve svém čtenářském, 
resp. uživatelském kontě, zada-
ný váš platný e-mail. To je důle-
žité! Tímto e-mailem se budete 
registrovat na stránkách posky-
tovatele e-knih. Nyní jsou dvě 
možnosti: e-mail sdělte knihov-
nici, která jej doplní do vašeho 
konta, e-mail si do vašeho čte-
nářského konta doplňte sami 
přes web knihovny: po přihlá-
šení do svého účtu v on-line ka-
talogu. Sekce pro přihlášení je 
vpravo nahoře.
Musíte se zaregistrovat na strán-
kách www.palmknihy.cz (se 
stejným e-mailem, který je uve-
den ve vašem kontě v knihovně)

Jak zrealizovat e-vypůjčku?

Přihlaste se do svého čtenář-
ského konta v on-line katalogu 
knihovny. 
Vybírejte tituly s označením  

Hochy od Bobří řeky 
najdete on-line

Hodně dětí shánělo knihu Hoši 
od Bobří řeky, potřebovaly ji v 
rámci povinné četby.
Kdo si nestihl knihu osobně vy-
půjčit v knihovně, může tak uči-
nit prostřednictvím elektronické 
výpůjčky v našem on-line ka-
talogu. Přístup k němu hledejte 
na našich webových stránkách 
www.knihovnabilina.cz./ON-LI-
NE KATALOG. Jak elektronická 
výpůjčka funguje, co je třeba 
učinit před prvním vypůjčením 
e-knihy či jak zrealizovat sa-
motnou e-výpůjčku se dozvíte 
na našich webových stránkách 
www.knihovnabilina.cz/JAK NA 
E-KNIHY.       

Ing. Dana Svobodová 
a Alena Hubáčková, DiS.

ším žánrem jsou detektivky a 
thrillery. S čímž souvisí také nej-
oblíbenější autor, kterým je Ro-
bert Bryndza. Nejoblíbenějším 
českým autorem je Patrik Hartl,  
v oblibě předčil Vlastimila Von-
drušku, který vévodil žebříčkům 
v předchozích letech.

Výpůjčky ze sekce pro dospělé:

1. Erben, Karel Jaromír - Kytice
2. Bryndza, Robert - Smrtící taj-
nosti

3. Jirásek, Alois - Staré pověsti 
české
4. Mojang - Minecraft
5. Saint-Exupéry - Malý princ
6. Fortnite
7. Defoe, Daniel - Robinson Cru-
soe
8. Rowling, J. K. - Harry Potter  
a princ dvojí krve
9. Rowling, J. K. - Bajky barda 
Beedleho
10. Drijverová, Martina - Příšerné 
zlobilky

Ing. Dana Svobodová,
knihovnice Alena Hubáčková DiS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA
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Panenky i kočárky potěší děti i sběratele
Obsáhlá sbírka panenek, hra-
ček a kočárků je nyní veřejnosti 
nepřístupná v Galerii Pod Věží, 
proto vám přinášíme alespoň 
obrazovou podobu výstavy. Ex-
ponáty patří sběratelce Zdeňce 
Bednaříkové z Bíliny, která za-
čala svou sbírku rozšiřovat před 
deseti lety. Podle jejích slov 

chodila po bazarech, objížděla 
jiné sbírky a účastnila se růz-
ných sběratelských srazů nebo 
prohlížela různé facebookové 
stránky. Mezi nejoblíbenější pa-
tří asi největší porcelánová pa-
nenka a dvě miminka, která jsou 
od pravých k nepoznání. 

(pn)

VÝSTAVA K VÁM DOMŮ

Foto: Lada Hubáčková
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Opatření města Bíliny proti šíření koronaviru Covid-19

Pomoc potřebným
Město Bílina nabízí pomoc seniorům, zdravotně postiženým a 
osobám, které jsou v karanténě, nebo mají obavy vycházet ze 
svých domovů a nemají žádnou osobu blízkou, která by jim 
v současné situaci byla nápomocná zajistit základní potřeby.
Město Bílina nabízí možnost poskytnutí látkové roušky, za-
jištění nákupu, vyzvednutí léků, případně dalších nezbytně 
nutných služeb pro tyto osoby. Pro registraci můžete použít 
webový formulář na internetových stránkách města www.
bilina.cz. Z důvodu možnosti zneužití pomoci budou údaje 
jednotlivých žadatelů prověřovány.
Pro seniory nad 60 let, kteří nedisponují moderními komuni-
kačními prostředky, je umožněno se registrovat telefonicky 
na čísle 777 192 008, kde s nimi bude formulář vyplněn.

Provoz městského úřadu 
Pondělí 9 - 12 hodin, středa 13 - 16 hodin. 
Pouze pro objednané klienty.

Nákupy seniorů
Pro osoby starší 65 let je vyhrazený čas pro nákupy potravin v 
prodejně Albert, Lidl, Penny a Tesco denně od 8 do 10 hodin. 
V ostatních prodejnách potravin je možné nakupovat v tomto 
čase bez omezení věku.

Otevírací doba hřbitova
Hřbitov je otevřen od pondělí do pátku od 9 do 13 hodin.

Platby za odpad a za psy
Pro platby za svoz komunálního odpadu a ze psů je doporučeno přednostně využívat bezhotovostní převod na účet města číslo 19-
1060440379/0800. Variabilní symbol pro placení poplatku ze psů je 1341 a pro placení poplatku za odpad je 1337. Jako specifický 
symbol slouží rodné číslo plátce. Termín splatnosti poplatku za psy je v důsledku vyhlášeného nouzového stavu posunutý na 30. 
června 2020. Známky na psy budou vydávány po zrušení nouzového stavu. Poplatek za odpad na rok 2020 je stanoven ve výši 500 
korun na osobu a rok. Termín splatnosti za I. pololetí 2020 je 30. června 2020.

Nonstop linka - 777 192 008

Dobrovolníci
Lidé, kteří nabízejí svou pomoc s distribucí, šitím roušek, odběrem materiálu, kompletováním a doručováním balíčků a podobně,  
se mohou hlásit na čísle 417 810 962.

Schránka pro daňového přiznání 
Na radnici je umístěna schránka pro podání daňového přiznání. 
Je zpřístupněna v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin po zavolání na číslo 417 810 811

Prodloužení 
splatnosti 
nájemného 
nebytových 
prostor
Na základě usnesení 
rady města Bíliny bylo 
schváleno prodloužení 
splatnosti nájemného za 
1. čtvrtletí 2020 z prostor 
sloužících podnikání v 
objektech v majetku 
města Bíliny do 30. 6. 
2020. 

Péče o děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému
Dům dětí a mládeže Bílina vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní 
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních slu-
žeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a sociálních služeb.
Dětská skupina s maximální kapacitou 15 dětí je zřízena s platností od 23. března 2020 do odvo-
lání. Péče bude poskytována podle požadavků rodičů po všechny dny v týdnu v čase od 6 do 18 
hodin.
Do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze 1 dospělý, který při příchodu podepíše po-
tvrzení o bezinfekčnosti. Oba – dospělý i dítě – budou vybaveni ochrannou rouškou. Pokud dítě 
nebude mít roušku, bude mu poskytnuta. Pečující osoba přeměří bezdotykovým teploměrem 
dítěti teplotu. V případě zvýšených hodnot jej do budovy nevpustí.
Dětem bude poskytnut oběd, svačinu si přinesou vlastní. Je nutná uzavíratelná láhev na pití.  
Doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv 
do tělocvičny, papírové kapesníky. Vše, prosím, označte jménem dítěte!
DDM je vybaveno ochrannými pomůckami (ústenky, roušky, respirátory). Zřizovatel, město Bílina, 
již DDM pro tuto činnost poskytl čističku vzduchu.
Přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9 hodin předchozího pracovního dne tak, aby mohla být 
zajištěna péče. Na adresu: krista.sykorova@ddmbilina rodič zašle následující údaje: jméno, pří-
jmení, datum narození a bydliště dítěte. Uvede případné potravinové alergie a zdravotní omezení. 
Dále požadovanou dobu péče (dny a časový rozsah), svého zaměstnavatele a telefonní kontakt.
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Termíny svateb
Všechny plánované termíny svateb jsou zrušené. Po ukon-
čení nouzového stavu budou stanoveny nové termíny pro 
oddávání.

Zrušení akcí a uzavření zařízení
Do odvolání se ruší všechny kulturní a společenské akce po-
řádané městskými organizacemi bez ohledu na počet účast-
níků. Uzavřeno je digitální kino, městská knihovna, plavecká 
hala, Zelená hala, zimní stadion i tenisové kurty, obě pobočky 
informačního centra i Kulturní centrum.

On-line koncerty
Kulturní centrum sdílí prostřednictvím facebookového profilu 
Kulturní centrum Bílina on-line přenosy. Jedná se o hudební 
koncerty českých i zahraničních interpretů.

Nové termíny akcí
Do uzávěrky Bílinského zpravodaje se vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nepodařilo zjistit náhradní termíny zrušených akcí, 
jisté zatím nejsou ani termíny akcí na následující jarní a letní měsíce. Aktuálně bude město i kulturní centrum informovat na svých 
stránkách.

MHD zdarma
Městská hromadná doprava v Bílině jezdí do odvolání zdar-
ma. Nastupovat je možné pouze zadními dveřmi.

Dobrovolníci pomáhají
Sto padesát dobrovolníků pomáhá s výrobou a distribucí rou-
šek, s nákupy pro seniory, s vyzvednutím léků a podobně. 
Rovněž je můžete potkat u jednotlivých marketů v době ur-
čené pro nákup seniorů. Pomáhají tam s dezinfekcí nákup-
ních vozíku a s dalšími činnostmi. Každý dobrovolník je opat-
řen průkazem města. 
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FOTOSTRANA

Na výročí narození Dany Medřické si vzpomněla jen Bílina
VÝSTAVA K VÁM DOMŮ

Ve Výstavní síni U Kostela je instalovaná výstava k stému výročí narození Dany Medřické. Kvůli vyhlášení nouzového stavu je veřejnosti ne-
přístupná, proto ji alespoň fotograficky přinášíme k vám domů. 
Na zahájení výstavy nechyběl syn slavné herečky Václav Vydra, který nejenže ochotně zapůjčil ze svého domácího archivu mnoho mate-
riálu o své mamince, ale stejně ochotně se věnoval všem návštěvníkům. Podle jeho slov je Bílina jediné město v celé republice, které si na 
výročí české slavné herečky vzpomnělo a uspořádalo výstavu.                                                                                                                                   (red)

Foto: archiv V. Vydry, M. Aubrechtová
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Zápisy k povinné školní 
docházce 2020/2021

Děti poznávaly povolání

Kamarádi se sešli na papíře

Žáci si vyzkoušeli práci
paleontologa

Termín: 1. až 30. dubna 2020

Bez přítomnosti dětí 

a pokud možno i rodičů.

Převzetí formuláře žádosti:
- on-line: na webu jednotlivých 
škol a školek, na webu města
- v papírové formě:  v pří-
slušné základní škole
objekt organizace Člověk v tísni
dobrovolníci u obchodních 
domů (Lidl, Albert, Penny, Tesco)

Předání formuláře žádosti:
- poslat do datové schránky 
školy

Děti z Mateřské školy MŠ Šva-
binského se seznamovaly s ně-
kterými druhy povolání a uvědo-
movaly si význam jejich práce. 
Navštívili jsme Městskou policii 
v Bílině, hasičský záchranný 
sbor, kde nás čekala prohlíd-

Děti z MŠ Žižkovo údolí si zkusily tuší namalovat svého kamaráda. 
Snažily se ho barevně obléci i dokreslit detaily.                   Učitelky MŠ

- e-mail s uznávaným elektro-
nickým podpisem (nelze prostý 
email)
- poštou
- osobně do schránek v jednot-
livých školách (vyhnout se vyšší 
koncentraci osob)

S vyplněním žádosti poradí v 
nutných případech přímo ve 
spádové základní škole
nebo v prostorách organizace 
Člověk v tísni (mobil: 608 121 
375) ve dnech 14. až 17. dubna od 
8 do 14 hodin, ve středu 15. dub-
na od 8 do 17 hodin.

Informace k případné žádosti o 
odklad povinné školní docházky 
naleznete na stránkách základ-
ních škol.
Dovolujeme si vás požádat, 
abyste dodržovali obecně zá-
vaznou vyhlášku, kterou se sta-
noví školské obvody spádových 
škol zřízených městem Bílina a 
přihlásili své dítě do příslušné 
ZŠ.
Zároveň prosíme, abyste v této 
mimořádné situaci přihlásili své 
dítě jen na jednu školu a nekom-
plikovali tím proces zápisů. 

(red)

ka šaten, aut, ukázka výstroje, 
kterou hasiči potřebují, a nako-
nec i prohlídka hasičských vozů.  
Na závěr nám pustili i sirėnu. 
Celé téma jsme zakončili výle-
tem do Karlových Varū do Zá-
chranného kruhu.     třída Štěňata

V únoru se všechny třídy ZŠ 
Lidická zúčastnily programu 
Mobilního Triloparku, který in-

teraktivním způsobem předsta-
vuje žákům paleontologii. Žáci 
si vytvořili svůj vlastní odlitek 
vyhynulého živočicha, odkry-
li třímetrovou dinosauří kostru  
a od jednoho z odborných lek-
torů si vyslechli poutavé povídá-
ní, jak sbírání zkamenělin probí-
há ve skutečnosti a jak se praxe 
liší od toho, co děti běžně vídají 
ve filmech. 
Lektor žáky seznámil se specifi-
ky fascinujícího světa dinosaurů. 
Na třetím stanovišti byla rozmís-
těna široká paleta skutečných 
zkamenělin a zcela opravdový 
paleontolog, který dětem vy-
právěl příběhy jednotlivých ex-
ponátů.
Všem žákům i učitelům se pro-
gram velmi líbil a odcházeli  
s úžasnými odlitky zkamenělin.

Marie Sechovcová

MŠ ŠVABINSKÉHO

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

ZŠ LIDICKÁ

VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPISY DO ZŠ
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VZDĚLÁVÁNÍ / VOLNÝ ČAS

Spolu jsme víc: nová píseň Slzy zvířat pomůže útulkům
Nadační fond Slza zvířat, zalo-
žený v roce 2017 v Bílině, se už 
třetím rokem podílí na propa-
gaci útulků nejen v Ústeckém 
kraji. Svou pomocí zajistil mimo 
jiné sponzorský dar 10,5 tuny kr-
miva, které bylo rozděleno mezi 
Útulek Jimlín, Azyl pro opuště-
né kočky Lucky, Galgo v Nouzi, 
Útulek Ciboušov a LOZO Olo-
mouc. 
Teď ovšem jeho členové přišli  
s marketingovou novinkou, když 
nahráli píseň a videoklip s název 
Spolu jsme víc, jejímž posláním 
je poukázat na problematiku  
a zdůraznit, že každá pomoc se 
počítá a že spolu jsme víc!
Natáčení proběhlo v jednom 
z útulků, na Letné v Praze a  
v Šiklově mlýně. Do natáčení pod 
vedením devatenáctiletého stu-
denta Robina Löwe a student-
ky Lady Horové se zapojily jak 

finalistky Miss Czech Republic 
(Angelika Kostyshynová, Adéla 
Maderycová a Tereza Blaťáko-
vá), zpěváci jako například Libor 
Schlenz či Sára Sandeva, tak  
i široká veřejnost. 
A co si nadační fond od vydané 
písně slibuje? Doufá, že pomo-
cí propagace na sociálních sí-
tích se dostane do podvědomí 
občanů a zvedne jejich zájem 
pomáhat opuštěným, týraným 
a nemocných zvířatům. Pomoci 
může každý - zasláním krmi-
va a jiných potřeb, návštěvou  
a vyvenčením pejsků, finančním 
příspěvkem nebo koupí triček  
s logem Spolu jsme víc. 
Píseň s klipem Spolu jsme víc 
najdete na You Tube, více infor-
mací, jak pomoci, naleznete na 
stránkách NF Slza zvířat.

Andrea Kačírková, NF Slza zvířat

NADAČNÍ FOND SLZA ZVÍŘAT

Předškoláci se podívali 
do improvizované nemocnice

V domě dětí se sportovalo

Děti z MŠ Švabinského a MŠ Antonína Sovy navštívily Svět záchraná-
řů v Karlových Varech. V rámci programu se děti naučily rozpoznávat 
rizika a rizikové situace, ale hlavně se seznámily, jak se s těmito riziky 
vypořádat. Mohly se podívat do improvizované nemocnice, policejní 
služebny nebo hasičské stanice. V praxi si mohly vyzkoušet, jak se 
zachovat například při požáru v bytě nebo jak si zavolat pomoc. Děti 
spolupracovaly se zájmem a nadšením. 

Bc. Radka Markowiczová, 
učitelka MŠ

Děti z MŠ Žižkovo údolí si šly zasportovat do Domu dětí a mládeže 
v Bílině. Vyzkoušely si dovednosti v běhu, slalomu, hodu míčem na 
cíl a překážkovou dráhu. Po té se mohly vyřádit na velké nafukovací 
klouzačce, šlapacích autech a jezdících koních. Vše si ještě zopakují, 
cvičení se jim moc líbilo, děkujeme.

Učitelky MŠ

MŠ ŠVABINSKÉHO A MŠ A. SOVY MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ
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Mateřinka si připomněla 
masopustní veselí

Sluníčka vyzdobila školku

Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici med-
věda i medvědici. Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede. 
Tento projekt jsme zaměřili na seznámení dětí s lidovými tradicemi. 
Připomenutí si již téměř zapomenutého lidového svátku Masopustu. 
V rámci projektu se děti seznámily s typickými masopustními bás-
ničkami, písničkami a pořekadly. Zapojily se do našeho masopustní-
ho průvodu a užily si veselé dopoledne.

učitelky MŠ

Děti z MŠ Žižkovo údolí se již připravují na příchod jara výrobou vese-
lých sluníček. Malovaly, vystřihovaly, provlékaly paprsky, stáčely do 
spirály. Sluníčka nám zdobí naší mateřskou školu.

Učitelky MŠ

MŠ ZA CHLUMEM

Spolek Pohádkový les připravuje k instalaci další postavičky 
POHÁDKOVÝ LES

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ

Foto: Pohádkový les z.s.
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SPOLEČNOST

RADY REALITNÍHO MAKLÉŘE

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

Předkupní právo při prodeji nemovitosti 

1955 až 1960

Prodat nemovitost tak značně 
znevýhodňuje ty, kteří prodáva-
jí. Pokud totiž vlastníte nějakou 
nemovitost ve spoluvlastnictví, 
to znamená, že ji vlastníte ještě 
s někým, a je jedno v jakém po-
měru, musíte se od roku 2018 při 
jejím prodeji právě předkupním 
právem zabývat.

Co je předkupní právo a jaký má 
smysl?

Předkupní právo je jinak řeče-
no pojistka pro spoluvlastníky.  

Při vašem úmyslu prodat nemo-
vitost ji musíte nejdříve nabídnou 
k odkoupení vašemu spoluvlast-
níkovi, a to za stejných podmí-
nek, které byste nabídli komukoli 
jinému. Důvod je jasný, snaha ze 
strany bank a ostatních institucí 
nechat vlastnictví nemovitosti v 
co nejmenším počtu lidí, což za-
jistí lehčí nakládání s nemovitostí 
a její a správu.

Jaké má prodávající povinnosti?

Jelikož povinnost prodávajícího je 
vůči spoluvlastníkovi nabídnout 
za stejných podmínek odkoupe-
ní nemovitosti, musí se nejdříve 
takové podmínky nastavit. Pokud 
nabídnete třetí osobě například 
splátkový kalendář nebo i odlo-
žení platby, má právo těchto vý-
hod využít i předkupník. Proto v 
první řadě se sepíše kupní smlou-
va mezi prodávajícím a kupujícím, 
s tou se spoluvlastník seznámí a 
má možnost se do 3 měsíců roz-
hodnout, pokud se nevyjádří, je 
možné převést nemovitost z pro-
dávajícího na kupujícího.

Co když ale nechce čekat tři mě-
síce nebo informovat všechny 
vlastníky?

Pro takové případy, je možné 
předkupní právo řešit předem, 
předkupník se musí vzdát svého 
předkupního práva, a to buď v 

rámci konkrétního převodu nebo 
natrvalo, musí se to však zapsat 
do katastru nemovitostí.

V čem se liší předkupní právo  
u bytů a u pozemků?

Pokud se na věc podíváme ze 
strany spoluvlastníků je před-
kupní právo opravdu výhodné. 
Nestane se tak, že by vám někdo 
prodal svůj podíl bytu, ve kterém 
žijete, nebo který jste zdědili po 
rodičích, někomu jinému. Dotkne 
se však lidí, kteří k nemovitosti 
vlastní i nebytové prostory jako 
třeba garáže a sklepy.
Spoluvlastníci na pozemcích 
vidí v znovuzavedení předkupní-
ho práva komplikace a průtahy.  
V případě, že se totiž rozhod-
nou prodat svou část pozemku, 
musejí kontaktovat ostatní spo-
luvlastníky a domluvit se s nimi. 
Mohou tak buď zvolit společný 
postup nebo vzdát se předkup-
ního práva. Pokud však ostatní 
nesouhlasí, musí si prodávající 
najít kupce, uzavřít kupní smlouvu  
a s tou pak jít za ostatními spolu-
vlastníky a čekat 3 měsíce, než se 
vyjádří. Tím se vše protáhne a roz-
hodně nezefektivní.

Co když poruším předkupní prá-
vo?

Pokud se rozhodnete porušit 
předkupní právo vašeho spolu-
vlastníka, vystavujete se potížím. 
Může se totiž domáhat neplat-
nosti smlouvy a zároveň náhrady 
škody. A to v promlčecí lhůtě 3 let 
od vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.

Zaznamenali jste nějaké problé-
my s předkupním právem?

Problémů v této právní úpravě se 
objevilo hned několik, za všechny 
si uveďme dva příklady. V prvním 
případě budeme rozebírat spo-
luvlastnictví příjezdových cest k 
vašim nemovitostem. Co se pří-
jezdových cest týče, jsou větši-
nou ve spoluvlastnictví dalších 
sousedů. Pokud tak spoluvlastní-
ci nebudou souhlasit, nemůžete 
nemovitost prodat, protože bez 
příjezdové cesty by se kupující 
nejen nedostal do své nově za-
koupené nemovitosti, ale ani by 
na ni nemohl dostat hypotéku.
Dalším příkladem jsou potom 
garáže a sklepy. Jedná se o neby-
tové prostory, které využívají kon-
krétní spoluvlastníci s konkrétním 
spoluvlastnickým podílem. V pří-
padě prodeje nemovitosti i s ga-
ráží a sklepem, by měla být po-
dána předkupní nabídka ostatním 
spoluvlastníkům (sousedům), 
pokud ji uplatní a odkoupí garáž, 
může znehodnotit prodej nemo-
vitosti. Kupující by se totiž mohl 
rozhodnout, že bude hledat jinou 
nemovitost, ve které by měl gará-
žové stání zaručené.

Rady na závěr?

Před prodejem či koupí domu či 
bytu zjistěte, jak je to s předkup-
ním právem a poraďte se pro jis-
totu s vaším advokátem. Případně 
se zeptejte na možnosti vypořá-
dání se s ním ať už u konkrétního 
případu nebo jednou pro vždy.

(red)

K 1. lednu 1955 bylo ve městě  
1 441 domů a 3 088 bytů, celkem 
ve městě žilo 9 516 obyvatel,  
z toho 8 513 Čechů, 69 Slováků, 
895 Němců s 39 jiných národnos-
tí.
Ve městě se nacházelo 77 pro-
dejen, z toho 41 potravinářských,  
12 restaurací a hospod (včetně 
čtyř hotelů), jedna lékárna.
Čile fungovala dvě kina, Rudá 
hvězda poblíž školy v Lidické 
ulici a Oko jako dnešní kino a di-
vadlo. Obě kina hrála denně dvě 

představení (Oko kromě čtvrtku  
a Rudá hvězda kromě pondělí).
V roce 1956 bylo 4. října dáno do 
provozu letní kino na Kyselce.
V roce 1957 bylo pro občany měs-
ta uspořádáno několik estrád,  
v nichž účinkovali tehdy všeobec-
ně známí umělci jako Rudolf Cor-
tés, Ljuba Hermanová, Richard 
Adam. O hudbu se postarala Bí-
linská švitorka, nebo Dudácká ka-
pela či Bílinský kvartet.
V roce 1958 byla povinná školní 
docházka změněna z osmileté na 

devítiletou. Nejnižší teplota v roce 
1958 byla naměřena 17. ledna: - 
13,7 °C.
V roce 1959 bylo po celém městě 
zavedeno osvětlení. Započalo se 
s přívodem flájského vodovodu a 
také se zavedení zemního plynu 
do města.
Vodovod v bytě mělo jen 68 pro-
cent a koupelnu pouze 22 pro-
cent domácností.
Rok 1960 byl významný pro kul-
turu města, dokončila se přístav-
ba kina Oko, čímž vzniklo divadlo. 

Jeho slavnostní otevření se kona-
lo 8. května 1960.
23. března se započalo s výstav-
bou nové nemocnice s poliklini-
kou na pokraji města, jak ji máme 
dodnes.
V obchodech byl velký zájem o 
televizory, nábytek, chladničky, 
ale výroba naprosto nestačila 
pokrýt poptávku. Problém s tím 
měli noví obyvatelé Teplického 
Předměstí, kde již bylo dokonče-
no 209 bytů.

Mgr. Pavel Pátek

Dnes radí Karla Kylíšková, 
RE/MAX Synergy

Podle realitních prodejců kvůli předkupnímu právu 
odstupuje od koupě nemovitosti každý desátý zájem-
ce. Celý proces se neúměrně prodlužuje a zájemci tak 
radši hledají jinde.
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PÉČE OSOBNÍHO MASÉRA

TRADIČNÍ AKCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Tejpování pomáhá od bolesti, podrží klouby a zbavuje tíhy

Červenoújezdský masopust 
se konal již poosmé

Vypalování staré trávy 
je zakázané, hrozí požáry

Od bolesti svalů či kloubů může pomoci takzvaný ki-
neziotaping, neboli tejpování. 

Nalepování barevných pásků 
na kůži má příznivé účinky na 
normalizaci svalového napětí, 
zlepšuje prokrvování i lymfatický 
oběh. Tuto službu v Bílině posky-
tuje například osobní masérka 
Lucie Popperová. “Rozlišujeme 
čtyři druhy kineziotapingu. Svalo-
vý ulevuje od bolesti svalu, lym-
fatický podporuje prokrvování a 
lymfatický oběh, ligamentózní 
stabilizuje klouby při zatížení a ko-

Ve vší parádě se začátkem března 
prohnal obcí Červený Újezd pes-
trobarevný karnevalový průvod v 
čele s nazdobenými koníky. Tra-
diční masopustní masky se prolí-

Nebezpečí z hlediska možnosti 
vypuknutí požáru nejčastěji hrozí 
v jarním období. Jsou to rozsáhlé 
požáry trávy a dalších porostů. 
Příčinou je vypalování staré trávy.
Plošné vypalování staré trávy  
i ostatních porostů je zákonem  
o požární ochraně zakázáno. Fy-
zické osobě, která vypaluje po-
rosty, lze uložit pokutu do výše 25 
tisíc korun. Hrozí nebezpečí pře-
nesení požáru na jiný objekt nebo 
plochu podobnou té spalované, 
a to po povrchu suché vegetace, 

naly s těmi současnými. Nedílnou 
součástí této lidové veselice bývá 
starostenské povolení a rozverná 
obchůzka stavení, při které tančí 
s maškarami nejen hospodyně, 
ale i návštěvníci. A k této skvělé 
atmosféře vždy přispěje kapela 
a tanečníci ze souboru Jarošovci, 
Podřipský harmonikář a krojovaní 
Bílinští baráčníci.
Tragikomickou část masopus-
tu, kterou je utopení Bakchuse a 
smuteční rozloučení s basou, le-
tos poprvé pořadatel spolek Ve-
selý venkov přenechal místním 
dětem. Role se děti ujaly s nad-
šením a přehledem. Odměnou a 
překvapením jim za to bylo sve-
zení Víťovo traktůrkem.
Milé hospodyně napekly pro děti 
i návštěvníky a tečkou za hodová-
ním byly jitrničky a klobásy. Zahá-
jili jsme tedy postní období, které 
potrvá až do Velikonoc. Poděko-
vání OÚ Hrobčice, jako podporo-
vateli a ostatním zúčastněným.

Soňa Jermanová

zanesením ohně větrem nebo  
i proudy horkých spalin s jiskrami 
a přenesením ohně v podloží. 
Poslední nebezpečí je aktuál-
ní zvláště v lesích nebo na plo-
chách, kde je silnější vrstva lesní 
hrabanky nebo nedostatečně 
mineralizovaných zbytků orga-
nických látek z dřívější vegetace. 
Takový oheň může doputovat na 
vzdálenost desítek metrů a obje-
vit se i po několika dnech. 

por. Ing. Lukáš Marvan
komisař

rekční vyrovnává disbalanci klou-
bů a ovlivňuje postavení konče-
tin,” popsala odbornice s tím, že 
velmi často se tyto metody kom-
binují. “Například když bolí kotník, 
odlehčíme od bolesti, zároveň jej 
stabilizujeme, aby se nevyvrkl, a 
zlepšíme prokrvení,” vysvětlila 
Lucie Popperová. 
Tejpy, tedy barevné pásky, mo-
hou mít lidé nalepené krátkodo-
bě například při zátěži u sportov-

ců nebo při úlevě po namožení 
svalů. Dlouhodobě se pásky po-
užívají při chronické bolesti nebo 
ke korekci kloubu. “Typickým 
příkladem je vbočený palec. Při 
dlouhodobém kineziotapingu se 
daří významně stabilizovat kloub 
a palec tím rovnat. Výhodou je, že 
pásek nepřekáží v botě, lidé ho 
vůbec nevnímají, mohou se s ním 
koupat. Pouze zhruba jednou za 
týden je potřeba pásek vyměnit,” 
uvedla. 
Tejpování je vhodné také po ma-
sáži, dokáže prodloužit účinek 
masáže až o deset dní. Vhodné 
je i pro těhotné ženy, které chtějí 
ulevit zádům od tíhy bříška. Nao-
pak nevhodné je tejpování pro lidi 
s kožními problémy nebo alergií 
na lepidlo. Před nalepováním sa-
motným je zapotřebí zbavit do-
tčená místa chloupků, aby pásek 
s lepidlem lépe držel.
Masérnu Lucie Popperové zá-
jemci najdou v Zahradní ulici 302, 
více informací mohou získat na e-
-mailu lucie.popperova@seznam.
cz nebo na telefonním čísle 602 
506 927.

(pn)   

Tejpování je známé od 60. let 
20. století, kdy se používaly 
pevné fixační pásky, které měly 
podpořit svaly a klouby při spor-
tovní činnosti. Metodu kinezio-
logického tejpování představil 
roku 1979 japonský chiropraktik 
dr. Kenzo Kase, který vyvinul 
pružné pásky.
Kinesiologický tejp je elastic-
ká páska schopna natažení a 
smrštění a která by se svými 
vlastnostmi měla co nejvíce po-
dobat lidské kůži. Tejpovací pás-
ka by měla být z bavlny a měla 
by rovněž obsahovat elastická 
polyuretanová vlákna. Stupeň 
natažení by měl být podobný 
kůži. Takto natažený by měl tejp 
vydržet na kůži nejméně 3 dny. 
Tejp je voděodolný a uživatel se 
s ním může sprchovat nebo s 
ním plavat.
Tejpování má snižovat otoky, 
zmírňovat či zcela odstraňovat 
bolest, podporovat hojení, sta-
bilizovat klouby, podporovat 
vazy a svaly, řešit lymfedém, 
akutní jizvy a mnoho dalšího.
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RŮZNÉ

Z DOPISU ČTENÁŘE

Kam kráčíš, recitační Bílinská čarodějnice?
Máme za sebou další ročník 
recitační soutěže Bílinské ča-
rodějnice. Ano, soutěže! I když 
vedoucí kulturního centra před 
soutěží rozhodla, že daná akce 
je recitační přehlídkou, tak se 
dostala do kolize s propozicemi 
soutěže. Konferenciér s tím měl 
potíže, několikrát se zmínil o sou-
těži, a tak se opravoval. Snaha ve-
doucí centra byla marná, v sou-
těži zasedala porota a vyhlásila 
první tři soutěžní umístění. Takže 
přehlídka se nekonala, proběhla 
opravdu soutěž.
Každým rokem přijde soutěžit 
méně dětí, letos už to bylo velmi 
citelně zdát - čím vyšší kategorie 
soutěže, tím stále méně a méně 
soutěžících. V poslední kategorii 
bylo vyhlášeno jen první a druhé 
místo.
Nejmenší děti z mateřských škol 
a z první třídy základní školy si re-
citaci užily, vyzkoušely si přednes 
před diváky. Střední školní věk 
měl často problém s frázováním 
textu, se školáckým slabikováním 
a nevýrazným projevem, někdy i 
pamatováním si textu. Vyspělejší 
recitátoři 3. a 4. kategorie před-
vedli již dobrý přednes s vlastním 
projevem, přístupem k myšlence 
textu. Početně začínají chybět, 
což snižuje úroveň soutěže.
U několika recitátorů byl zvo-
len text nehodící se k dětskému 
věku, ale jistě to byla přímá jejich 
volba. Snad si poslechem ostat-
ních soutěžících uvědomili svou 
chybu.
Členové poroty opět zasahova-
li do soutěže napovídáním tex-
tu, dokonce došlo k tomu, že si 
členka poroty dovolila všem říci, 
že nemá ráda autora dětské po-
ezie Jiřího Žáčka. Vyslovila také 
názor, že v textu se čárky nemu-
sí respektovat, že se s ním dá 
volně pracovat. Na myšlenkách, 
které básník do textu vložil, tedy 
vůbec nezáleží. Porota opět ne-
vybočila ze starých kolejí, když 
po skončení každé kategorie po-
učovala doprovod dětí (o čemž 
v úkolech poroty podle propozic 
soutěže není ani slovo), jak by je 
měl k soutěži připravovat, proto-
že to stále dělají špatně. Recitaci 
prostě učitelky a učitelé nerozu-
mějí, ale členové poroty ano. To je 
natolik „podnětné,“ že se soutěže 
účastní stále méně a méně dětí.
Konferenciér používal mikrofon, 
ale recitáři nikoli. Stávalo se často, 
že v prostoru sálu divadla nebyly 
děti slyšet, textu nebylo rozumět. 
Pořadatel soutěže toto vůbec ne-
sledoval, nebylo to pro něj pod-
statné.  

Propozice pro soutěž znějí: Sou-
těž o Bořeňskou čarodějnici 2020 
Recitace.
Pro příští rok budou tedy zřejmě 
propozice nové.

Mgr. Pavel Pátek

Odpověď: 

Jak bylo řečeno v úvodu, sku-
tečně se jednalo o postupovou 
soutěž, nicméně soutěžící byli 
připraveni na to, že ve vyšších 
kolech je toto utkání nazýváno 
přehlídkou bez uvádění pořadí 
účastníků (viz propozice NIPOS 
pro 2020 https://www.nipos.cz/
detska-scena-2020-propozice/). 
V historii Soutěže o Bořeňskou 
čarodějnici je tomu však naopak, 
čemuž odpovídají propozice Kul-
turního centra Bílina. Konferen-
ciér byl porotou o této skuteč-
nosti informován před zahájením 
soutěže. V průběhu soutěžního 
dopoledne tak používal dvojí po-
jmenování, abychom pokračovali 
v tradici Bořeňské čarodějnice a 
zároveň se nedostali do konfliktu 
s propozicemi národní přehlídky.
Povinností poroty není ocenit prá-
vě tři soutěžící, ve čtvrté kategorii 
tak byli oceněni pouze dva postu-
pující, což neodpovídá kvantitě 
účastníků, nýbrž kvalitě jednotli-
vých výstupů. Počet soutěžících 
také nemá nic přímo společného 
s úrovní soutěže.  
Dle propozic dostává odborná 
porota kopie textů účinkujících. 
Jeden by si myslel, že sbírají 
nový materiál do soukromé sbír-

ky. Skutečnost je však taková, že 
porota má k dispozici text mimo 
jiné pro to, aby mohla soutěžícím 
„nahodit“ zapomenutý text a sou-
těžící tak nebyli vystaveni další-
mu stresu a netápali pak ve znění 
přednášeného textu. Toto bývá 
zvykem ve všech kolech národní 
přehlídky, nejednalo se tedy o za-
sahování do průběhu soutěže. 
Co se týká komentáře členky po-
roty k textům Jiřího Žáčka. Paní 
porotkyně si dovolila říci, že po-
rota se s texty jmenovaného au-
tora setkává každý rok v hojném 
počtu a byla proto příjemně pře-
kvapená s variabilitou repertoáru 
soutěže. Porota také upozornila 
na to, že ne všechny čárky psané 
v textu musí vyznít v recitovaném 
projevu, což se, jak každý peda-
gog literatury, přednesu či režisér 
jistě ví, běžně používá v recitaci i  v 
divadle, a to jak na amatérské, tak 
profesionální úrovni. S myšlenkou 
textu to tak v mnohých případech 
má pramálo společného.
Porota mimo rozboru přednesu 
se soutěžícími také pomáhá pe-
dagogům, případně rodičům při-
pravujícím recitátory, jak s textem 
a jeho výběrem pracovat. Výsled-
ky soutěže jsou tak přínosem jak 
pro přednes jednotlivce, tak pro 
pedagogickou činnost. Členové 
odborné poroty totiž skutečně 
recitaci rozumí více, než větši-
na učitelů a rodičů, od toho jsou 
jmenování do odborné poroty a 
přehlídka není vyhodnocována 
na základě oblíbenosti u publika, 
ale na faktické kvalitě přednesu. 
Je tedy činnost poroty nad rámec 

její povinnosti skutečně chybou?
Konferenciérovi recitační schop-
nosti, jako je síla hlasu a dynamika 
porota nehodnotí, je tedy na něm, 
zda pro moderování zvolí mikro-
fon či nikoli. Stává se, že někteří 
recitátoři nejsou dobře slyšet, na 
základě toho pak ale porota (ni-
koli organizátor) hodnotí.
Jedním z poslání soutěže je vzá-
jemné setkávání mladých lidí, 
které spojuje zájem o krásu psa-
ného slova a tvůrčí duch, je tedy 
nutné v soutěži, pardon, pře-
hlídce, hledat chyby a kazit tak 
dětem radost z toho, že mohou 
ukázat své schopnosti svým vrs-
tevníkům? To je, bohužel, jednou 
z věcí, kterou organizátor neovliv-
ní.
 

Ondřej Kvěch
člen poroty Bořeňské 

čarodějnice
 
Odpověď:

I když Ondřej Kvěch reagoval na 
větší část článku, musím i já něco 
málo napsat, neboť se to týká i 
mé osoby.
V článku se uvádí, že jsem roz-
hodla, že daná akce je recitační 
přehlídkou. V době, kdy se porota 
s moderátorem seznamovala a 
bavila na téma soutěž versus pře-
hlídka, řešila jsem organizační zá-
ležitosti ohledně soutěže. Nejsem 
kompetentní rozhodovat o sou-
těži, pouze zajišťuji organizaci 
prostřednictvím KC Bílina. Bylo to 
vyústění debaty mezi porotci a v 
úvodu moderátor jasně objasnil, 
že se jedná o soutěž, v dalších 
kolech jde o přehlídku. Okresní 
kolo pořádané v DDM Teplice po 
nás požaduje tři nejlepší recitáto-
ry. Není důvod měnit soutěž na 
přehlídku a je možné vyhlašovat 
první až třetí místo. Soutěž o Bo-
řeňskou čarodějnici  je seriálem 
soutěží přes 20 let, který je roz-
dělen na tři části: recitace, zpěv a 
Výtvarka za školou.
Úlohou pořadatele není sledo-
vat kvalitu přednesu, která náleží 
porotě a těm, kteří přednášející 
připravují, tzn. pedagogům a ro-
dičům. Kvalita přednesu bude 
hodnocena porotou také ve vyš-
ších postupových kolech. Není 
pravdou, že pořadatel nesledoval 
průběh soutěže.

Martina Geletka Tuháčková
vedoucí KC Bílina
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Rada města schválila uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace pro Zoologickou za-
hradu Ústí nad Labem na chov 
zvířete Irbis.

Rada města schválila navýšení 
o 4 dohody u Městské policie 
Bílina v rámci rozšíření projektu 
„Senioři u přechodů“.

Rada města schválila rozpis zá-
jezdů pro občany města Bíliny v 
roce 2020. S ohledem na mo-
mentální situaci v ČR a nařízený 
nouzový stav, budeme dopře-
du občany informovat, zda se 
zájezdy uskuteční v termínu či 
budou termíny posunuty nebo 
zrušeny.
a) 04.04.2020 Praha - Matějská 
pouť, prohlídka Lapidária, Moř-
ský svět, procházka parkem 
Stromovka, cena jízdného 100 
Kč,
b) 11.04.2020 - jarní výstava Za-
hrady Čech, Litoměřice, cena 

jízdného 50 Kč,
c) 23.05.2020 - Housův mlýn, 
muzeum čokolády, marcipánu a 
lega, Tábor, cena jízdného 200 
Kč,
d) 18.07.2020 - Hrad a zámek 
Český Krumlov, cena jízdného 
250 Kč,
e) 15.08.2020 - Park Mirákulum, 
Milovice, cena jízdného 130 Kč,
f) 05.12.2020 - Vánoční Drážďa-
ny, cena jízdného 100 Kč,
g) 12.12.2020 - Praha Dejvice, 
vánoční nákupy, cena jízdného 
100 Kč.

Rada města schválila realizaci 
projektu Turistický a informační 
systém v Bílině a jeho financo-
vání v rámci „Národního progra-
mu podpory cestovního ruchu v 
regionech podprogramu Rozvoj 
základní a doprovodné infra-
struktury cestovního ruchu“.

Rada města schválila dohodu 
o umístění peněžního automatu 

UniCredit Bank Czech Republic 
v prostorách Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o.

Rada města rozhodla o vyhlá-
šení veřejných zakázek na do-
dávky vybavení v rámci projektu 
IROP pro ZŠ Za Chlumem a ZŠ 
Lidická, na odborné učebny a 
bezbariérových řešení škol.

Rada města schválila smlou-
vu s Ředitelstvím silnic a dálnic 
o spojení zadavatelů pro účely 
společného postupu směřující-
ho k zadání veřejné zakázky na 
stavbu „OK Bílina I/13 a II/257“, 
která bude řešit úpravu kruho-
vé objezdu u Lidlu a dále bude 
realizována úprava veřejného 
osvětlení.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvy na veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na služby:
- Ostraha majetku v areálu Láz-
ně Kyselka, koupaliště Kyselka, 

Minigolfu a Letního kina na Ky-
selce Bílině.
- Rekonstrukce školní jídelny ZŠ 
Za Chlumem.

Rada města schvaluje zveřej-
nění záměru pronájmu prostor 
sloužících k podnikání pro vyu-
žití jako provozovna:
- Mírové náměstí 90 o celkové 
výměře 123,92 m2
- Sídliště Za Chlumem 820/33  
o celkové výměře 76,87 m2

Rada města schválila rozpočto-
vé opatření č. 30/2020 na pře-
sun finančních prostředků v cel-
kové výši 500.000 Kč na pokrytí 
nákladů souvisejících s přijatý-
mi opatřeními i ochraně zdraví  
v souvislosti se situací epidemie 
COVID 19.

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 10. března 2020

VÍCE NA:
WWW.BILINA.CZ

Poraďte se s advokátem
Bezplatná právní poradna by se měla konat 29. dubna od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově ulici. Vzhledem k vyhlá-
šení nouzového stavu je nutné ověřit aktuální informace na www.bilina.cz nebo facebookovém profilu města. Jedná se o krátké informa-
tivní 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, které mu právo nabízí 
k řešení jeho postavení.                                                                                                                                                                                                       (red)

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání

na adrese Bílina, Sídliště Za Chlumem 
č.p. 820 ev. č. 33, I. nadzemní podlaží,

k. ú. Bílina, parcela č. 1636/41 o celkové 
výměře 76,87 m2 pro využití jako provozovna.
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.

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání

na adrese Bílina, Mírové náměstí č.p. 90 
č.ev. 15, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, 

parcela č. 55 pro účel využití jako provo-
zovna. Celková výměra činí 123,92 m2.

Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena 
smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

za nájemné dle platné směrni-
ce 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 potřeb-
né 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.

Město Bílina zveřejňujezáměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání 

č. 101 na adrese Bílina, Aléská č.p. 
255, I. nadzemní podlaží,

k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celko-
vé výměře 48,31 m2 a prostoru sloužícího 

podnikání č. 102 na adrese Bílina, Aléská č.p. 
255, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parce-

la 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 potřeb-
né 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.

Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Bílina odbor nemovitostí a investic Břežánská č. p. 50/4 418 31 Bílina
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RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

V únoru 2020 jsme se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem 
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracov-
níky, který probíhal v budově Hornické nemocnice s poliklinikou  
v Bílině. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat p. Mgr. Zdence Šál-
kové – lektorce. Přednáška paní lektorky byla velmi fundovaná, na-
prosto srozumitelná pro nás všechny. Simulované situace poskyto-
vání první pomoci byly poučné a přínosné. Máme dobrý pocit, že už 
víme, co v těchto situacích je prvořadé a nutné. Děkujeme a chtěli 
bychom doporučit všem, kteří budou mít možnost takový program 
navštívit, aby určitě neváhali. 

Mateřská škola Síbova Bílina 
Provozní a pedagogické pracovnice mateřské školy Aléská 

Velmi děkuji zaměstnancům rehabilitačního oddělení HNsP v Bíli-
ně. Od března 2018 do února 2020 jsem docházela na rehabilitační 
oddělení polikliniky na rozcvičení levé ruky po úraze. Díky sestrám 
paní Slávce Lukášové a Natašce se můj stav výrazně zlepšil, za což 
jim chci touto cestou veřejně poděkovat. Za ochotu a úsměv děkuji 
celému rehabilitačnímu oddělení.

Dana Cibulová

Kdo byl milován, není zapomenut Dne 13. března uplynulo 
již 13 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka 

Stanislava Houta
a dne 24. dubna si připomeneme již 12 let od úmrtí
naší maminky a babičky

Bohumily Houtové
S láskou vzpomíná rodina.

60 let spolu - to je něco! Za tu dobu změnilo se kdeco. Ale na vaší lásce nic, přejeme vám těch let víc. 
Dne 16. dubna slaví diamantovou svatbu manželé 

Ludvík a Vlasta Valentovi
Do dalších společných let jim všechno krásné přejí děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude

jen klesat, díky plánované
restituční tečce.

Tel.: 604374807

PPEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA

Užili si maškarní i MDŽ
Na konci února v Klubu důchodců I. Aléská si senioři 
užili svůj tradiční maškarní bál.

Na konci února v Klubu důchod-
ců I. Aléská si senioři užili svůj 
tradiční maškarní bál. Mnozí z 
nich měli vlastnoručně vyrobe-
né, velmi pěkné masky. Zasmá-
li se cenám ve výherní vtipné 
tombole a zatančili si a zazpívali 
s Helčou. 
O čtrnáct dní později ženám  
k jejich svátku přišli s kytičkou 

popřát představitelé města. 
Oslava Mezinárodního dne žen 
byla spojena s blahopřáním ju-
bilantům klubu a po roztomilém 
tanečku malých baletek z Domu 
dětí a mládeže v Bílině následo-
vala taneční zábava s Tomášem 
a Mirkou. Na obou akcích bylo 
velmi veselo. 

Eva Drégrová 

Zájezdy
pro obyvatele 
města Bíliny

23. května
Housův mlýn, muzeum čokolády, 

marcipánu a lega, Tábor, cena jízdného 200 Kč

18. července
Hrad a zámek Český Krumlov, cena jízdného 250 Kč

15. srpna
Park Mirákulum, Milovice, cena jízdného 130 Kč

5. prosince
Vánoční Drážďany, cena jízdného 100 Kč

12. prosince
Praha Dejvice, vánoční nákupy, cena jízdného 100 Kč

S ohledem na momentální situaci v ČR a naříze-
ný nouzový stav, budeme dopředu občany in-

formovat, zda se zájezdy uskuteční v termínu či 
budou termíny posunuty nebo zrušeny.
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FOTBAL

KENDÓ

Fotbalisté vstoupili 
do jarní sezóny s výhrou 

SanDoMon Bílina má dva dvojnásobné mistry ČR 

Po dlouhé zimní pauze byli v Bílině na první zápas na-
těšeni hráči i diváci. 

Letošní MČR v kendó se konalo začátkem března v Hradci Králové, kde se spolu 
utkalo osm nejlepších juniorů, osm nejlepších žen a šestnáct nejlepších závodníků 
v kategorii open. 

Zápas s Roudnicí se hrál na umě-
lém povrchu a měl na úvod sezó-
ny překvapivě velmi dobrou úro-
veň. Oba týmy předvedly rychlý, 
kombinační fotbal s množstvím 
šancí a pěknými góly. První bran-
ku dali domácí, když po levém 
křídle bleskurychle pronikl Iljazi 
a z úhlu trefil přesně ke vzdá-
lenější tyči. O pět minut později 
hosté vyrovnali. Přetažený centr 
si u pravé tyče našel neobsazený 
Rusňák.
Rušný fotbal se hrál i v druhé půli. 
Bílina o vítězství rozhodla dvěma 
góly v pěti minutách. Nejprve  
v 63. minutě proměnil hlavou Po-
daný krásně kopnutou standard-
ku Iljaziho, nejhezčí gól dal „Fery“ 
Tůma - křížný centr střídajícího 
Magyara si nechal skočit a z vo-
leje málem protrhl síť . Ani za to-
hoto stavu se Roudnice nevzdala  
a vytvořila si několik šancí. Jednu 
z nich proměnil po zmatku v po-
kutovém území domácích Berá-
nek pět minut před koncem. Vy-
rovnat se hostům už nepodařilo,  
a tak domácí získali první cen-
né jarní body. Protože Ledvice  
v prvním jarním zápase prohrály, 
situace v popředí tabulky je vel-
mi vyrovnaná. Z hráčů domácích 
se líbil rychlý technik Iljazi, dobře 
zachytal Vondráček, který plno-
hodnotně nahrazuje zraněného 
brankáře J. Kovačku. Ten v sou-

časnosti začíná s lehkým trénin-
kem a jeho návrat mezi tyče potr-
vá ještě několik týdnů.

Bohumír Mráz

Závodníci byly nominováni podle 
počtu získaných bodů na závo-
dech Národního poháru v prů-
běhu celého loňského roku. Dále 
se spolu utkalo deset týmů z celé 
republiky.
V kategorii juniorů se podařilo 
vyhrát Vítovi Málišovi mladšímu z 
oddílu SanDoMon Bílina, a obhájil 
tak své loňské vítězství v této ka-
tegorii. Ve finále vyhrál nad Tade-
ášem Kindlem z Oddílu Nozomi 
dojo Hradec Králové.
Dalším naším velkým úspěchem 
bylo vítězství Jany Ziegelheimové 
v kategorii žen. V boji o zlatou me-

daili zdolala Elišku Havelkovou z 
Hradce Králové. Stejně jako Vít 
Máliš ml. i Jana úspěšně obhájila 
svůj loňský triumf, a tak máme v 
oddíle 2 dvojnásobné mistry ČR.
V kategorii týmů se k nám ale 
štěstí otočilo zády a hned v prv-
ním kole jsme museli nastoupit 
na špičkový tým Nozomi dojo A, 
který se nám nepodařilo porazit. 
Tento tým potom celou soutěž 
vyhrál.
Děkujeme všem našim závod-
níkům za reprezentaci a všem 
dalším, kdo se podíleli na této 
události. Výjezd našeho oddílu 
se uskutečnil za finanční podpory 
města Bílina.

Vít Máliš

Bílina – Roudnice 3:2 (1:1)

Branky: 
Iljazi, Podaný, Tůma - Rusňák, 
Beránek

Sestava domácích: 
Vondráček – Žemba, Zavadil, 
Brůna, Bečvařík – Tirb, 
Schüssmann, Podaný, Iljazi - Bá-
nom, Tůma

Střídali: 
Magyar, 
Bureš, 
Junek



CHCETE POMOCI?
MĚSTO HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Město Bílina hledá další dobrovolníky 
na výpomoc u vchodů do obchodů  

v době vyhrazené pro nákup  
seniorů, šití roušek či na další  

činnosti spojené se zamezením  
šíření nového typu koronaviru v době 

vyhlášeného nouzového stavu.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE REGISTRUJTE 
NA TELEFONNÍM ČÍSLE 777 192 008

Všem zájemcům děkujeme.
Společně to zvládneme!


