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Ústavní soud potvrdil platnost 
vyhlášky
Advokátní kancelář Nedelka Kubáč 
advokáti úspěšně zastupovala 
město Bílina v řízení před českým 
Ústavním soudem o zrušení jeho 
obecně závazné vyhlášky. 

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.

Na Žižkovo náměstí opět přijedou 
farmáři
Kvůli vyhlášení nouzového stavu 
se letošní první Severočeské 
farmářské trhy v Bílině uskuteční 
29. května na Žižkově náměstí.

Třiďte odpad správně, jinak 
skončí na skládce
Městské technické služby se 
setkávají s nesprávně vytříděným 
odpadem, který se pak nedá 
recyklovat.

Nepřipoutaná osoba v autě 
ohrožuje i připoutanou
Policisté na Teplicku se zaměřili na 
poutání bezpečnostními pásy. 
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Bílinský zpravodaj je zdarma.

Vážení spoluob-
čané, 

dovolte mi napsat 
několik úvodních 
slov, tentokrát 
týkajících se na-
šich škol jak zá-
kladních, tak ma-
teřských a jejich 
fungování v této 
nelehké době. 
Již déle než dva 

měsíce jsme všichni ovlivňováni „dobou ko-
ronavirovou“ a já bych touto cestou velice 
ráda poděkovala všem zaměstnancům ma-
teřských a základních škol, kteří v této tak 
nelehké době svým nasazením a aktivním 
přístupem byli vzorem pro ostatní.
Naše město se rozhodlo pro neuzavření ma-
teřských škol, toto rozhodnutí bylo nelehké, 
ale bylo podpořeno nejen ředitelkami všech 
školek, ale také jejich personálem. Všech-
ny školky se také zapojily do šití látkových 
roušek, v jedné školce vzniklo centrum pro 
praní a sušení těchto roušek a za to všem 
patří velké díky. Tím, že naše školky zůstaly  
i v této těžké době otevřeny, troufám si tvr-
dit, že jsou připravené a velice se těší na ná-
vrat většího počtu dětí. 
V těchto dnech pokračují zápisy dětí  
na školní rok 2020/2021, podrobné infor-
mace získáte jak na jednotlivých školách, 
tak také v článku tohoto vydání Bílinského 
zpravodaje. Věnujte prosím také pozornost 
informaci o uzavření některých budov ma-
teřinek během letních prázdnin.
Nemalé poděkování patří také všem ředi-
telkám a zaměstnancům základních škol, 
kteří přistoupili ke vzdělávání žáků na dálku 

velice zodpovědně a musím říci, že inspira-
tivně i pro ostatní školy. Nejenže se všech-
ny školy snažily okamžitě po jejich uzavření 
zásobit děti úkoly a podklady pro opaková-
ní, ale všechny se zapojily do distanční vý-
uky prostřednictvím moderní technologie, 
jak se můžete dočíst v zajímavých článcích 
uveřejněných v tomto čísle zpravodaje. Kaž-
dou školu jsem v této těžké době navštívi-
la a byla přítomna organizaci výuky on-line  
a opravdu klobouk dolů před tím, co uči-
telé za tak krátkou dobu dokázali. Spousta  
z nich se musela sama nejprve naučit pou-
žívat tyto moderní technologie, ať mluvíme 
o Microsoft teams, Skype či Discord a svojí 
nápaditostí a umem posunuli online výuku 
takřka k dokonalosti a za to jim patří obrov-
ské díky. Na všech školách proběhly zápisy 
do prvních tříd a nyní se již všichni připravují 
na návrat prvních žáků do škol, a to jak prv-
ního stupně, tak žáků 9. ročníků, kteří se bu-
dou moci ve škole připravovat na přijímací 
zkoušky na střední školy. Držíme všem pal-
ce.
Ráda bych poděkovala také Domu dětí  
a mládeže v Bílině, kde vznikla v době nou-
zového stavu dětská skupina a kde děti 
mohly strávit úžasné chvíle v době, kdy je-
jich rodiče byli potřební tzv. v první linii. Za-
městnanci DDM připravili pro tyto děti úžas-
ný program a ještě stihli také zásobit město 
šitými látkovými rouškami.
Ještě jednou z celého srdce děkuji všem za-
městnancům starajícím se o naše děti a již 
všichni pevně doufáme, že si ten nadcháze-
jící školní rok užijeme ve zdraví a bez jakých-
koliv omezení.

Marcela Dvořáková, 
místostarostka města
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Stav nouze: preventivní opatření 
se postupně uvolňují
Aktuální opatření města v době 
nouzového stavu souvicející s 
prevencí šíření koronaviru.

Výuka na dálku na Aléské 
funguje skvěle
Velmi rychle si zvykli na výuku 
přes digitální technologie učitelé 
i žáci ze Základní školy Aléská.

Atletům se dařilo trénovat 
podle videonávodů
Nouzový stav a omezení pohybu 
nesou atleti těžce. Přeci jen všichni 
jsme duší sportovci a pohyb 
potřebujeme.

KULTURA

ZDRAVOTNICTVÍ

Z RADNICE

VZDĚLÁVÁNÍ 

SPORT

Městská knihovna opět vítá své 
čtenáře
Po nucené pauze se bílinským 
čtenářům na konci dubna opět 
otevřela městská knihovna. 

Senioři vážnost opatření chápou, 
období je pro ně těžké
Dům s pečovatelskou službou 
se snaží seniorům poskytnout 
nejlepší možnou péči.
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POPLATKY ZA ODPAD

ZPRAVODAJSTVÍ

Město odpustilo lidem poplatek za odpad
Městský úřad vydal rozhodnutí o plošném prominutí 
poplatku za odpad za 1. pololetí roku 2020. 
Lidé, kteří uhradili poplatek  
v plné výši 500 korun na rok 
2020 mají nyní dvě možnos-
ti - ponechat přeplatek ve výši 
250 korun na svém osobním 
účtu u Městského úřadu v Bílině  
a bude použit na úhradu poplat-

předpokladu, že na osobním 
účtu poplatníka neváznou dluhy 
z minulých let.
Podepsanou žádost o vrácení 
přeplatku lze doručit poštou 
na adresu MěÚ Bílina nebo se 
mohou lidé objednat na přepáž-
ku místního poplatku za odpad 
prostřednictvím rezervačního 
systému, telefonu nebo e-mailu.

ku za období 1. poloviny roku 
2021, nebo doručí na městský 
úřad individuální žádost o vrá-
cení přeplatku. Přeplatky ne-
lze vracet plošně bez obdržení 
žádosti od daného poplatníka. 
Přeplatek bude vrácen jen za 

Přeplatek se poplatníkovi vrací 
buď na bankovní účet uvedený 
v žádosti či složenkou.
Pokud obyvatel uhradil částku 
250 korun na první pololetí roku 
2020, bude částka automaticky 
přesunuta na úhradu místního 
poplatku za druhé pololetí toho-
to roku. 

(red)

DALŠÍ PARKOVACÍ MÍSTA VE MĚSTĚ

VYHLÁŠKA REGULUJÍCÍ SÁZKOVÉ HRY A LOTERIE

TVOŘÍME BÍLINU

ODBOR NEMOVITOSTÍ A INVESTIC

Řidiči nově parkují 
ve Wolkerově ulici

Ústavní soud potvrdil 
platnost vyhlášky

Termíny pro participativní 
rozpočet jsou posunuté

V Sídlišti Za Chlumem bude 
nový přechod pro chodce

V ulici Wolkerova je možné parkovat po dobu třiceti minut. Místa 
určená k parkování jsou vyznačena dopravním značením, včetně 
odstavného pruhu pro zásobování. Ulice tedy využívá stejný model 
parkování, stejně jako v ulicích Želivského a Seifertova.                   (red)

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspěšně zastu-
povala město Bílina v řízení před českým Ústavním soudem o zru-
šení jeho obecně závazné vyhlášky regulující sázkové hry a loterie 
na území města (č.10/2015). 
Návrh na zrušení této vyhlášky podalo Ministerstvo vnitra na zá-
kladě předchozího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS), který napadl tuto vyhlášku z důvodu narušení hos-
podářské soutěže, dle § 19a, zákona o ochraně hospodářské sou-
těže (ZOHS). Plénum Ústavního soudu potvrdilo názor města Bílina,  
že jeho vyhláška není diskriminační a nejsou proto dány důvody  
pro její zrušení. 
NKA nyní zastupuje město Bílina i v řízení před Krajským soudem  
v Brně, v rámci něhož je posuzována zákonnost rozhodnutí ÚOHS 
o porušení § 19a ZOHS, které bylo základem pro návrh Minister-
stva vnitra na zrušení zmíněné vyhlášky. Jednání je naplánováno na  
14. května 2020.                                                                                       (red)

Celostátní karanténní a další opatření, která byla zavedena kvůli 
pandemii COVID-19, znemožnila dodržet harmonogram participa-
tivního rozpočtu Tvoříme Bílinu pro rok 2020, a to ve fázi představení 
jednotlivých projektů, které se mělo konat pro veřejnost 23. března 
2020.
Na jednání Rady města bude připraven dodatek k pravidlům par-
ticipativního rozpočtu tak, že dojde k posunutí etap, a to veřejného 
projednání představení již obdržených návrhů na podzim 2020, hla-
sování obyvatel přes mobilní rozhlas se posune na konec roku 2020  
a realizace vybraných projektů proběhne v roce 2021.                     (red)

Sídliště Za Chlumem bude opět 
o něco bezpečnějším místem 
pro život. Doposud chybějící 
přechod pro chodce přes silnici, 
kudy se lidé dostávali ke svým 
domovům v blocích 3, 4 a 5  
a k Mateřské škole Za Chlumem, 
bude postaven mezi chodní-
kem za supermarketem Tesco a 
končícím chodníkem vedoucím 
od MŠ Za Chlumem. 
Přechod bude osvětlen, což 
umožní chodcům bezpečné 
přecházení. Stavba bude probí-
hat od začátku června a potrvá 
zhruba měsíc. Doprava v místě 

bude omezena jen minimálně, 
úprava chodníků, které na pře-
chod navazují, bude probíhat 
postupně. Nejprve na straně  
u MŠ Za Chlumem, poté na 
druhé straně u Tesca. Stavební 
zakázka byla zadána na zákla-
dě plánované akce z rozpočtu 
města schváleného pro rok 
2020 formou výzvy k podání 
nabídek na veřejné zakázky po-
mocí elektronického systému 
veřejných zakázek E-ZAK spo-
lečnosti TELKONT s.r.o., která 
podala nejnižší cenovou nabíd-
ku.                                  Jana Dobošová
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KRIMI

SVODKY MP BÍLINA

POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ 

Nepřipoutaná osoba v autě ohrožuje i připoutanou

V rámci dopravně bezpečnostní akce kromě 
poutání bezpečnostními pásy dohlíželi také 
na dodržování zákazu požívání alkoholu 
před jízdou a během ní a dalších předpisů 
stanovených platnou legislativou.     
Policisté během akce zjistili 23 případů 
porušení platných předpisů. Čtrnáct osob 
nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostní-
mi pásy, ve třech případech policisté zjistili 
nevyhovující technický stav kontrolovaných 
vozidel a dva řidiči u sebe neměli předepsa-
né doklady.
Pozitivní zprávou je, že u žádného z řidičů 
nebyla pozitivní zkouška na alkohol ani jiné 
návykové látky, policisté přestupcům udělili 
blokové pokuty v celkové výši 8 500 korun, 
tři případy porušení zákona bude ve správ-
ním řízení řešit příslušný úřad.

Proč použít ve vozidle bezpečnostní pásy?

Pasažéři vozidel by si měli v souvislosti  
s používáním bezpečnostních pásů hlavně 
uvědomit, že je to jeden z nejdůležitějších 
bezpečnostních prvků ve vozidle.
Pásy pomáhají při jakékoliv srážce (čelní, 
boční, zadní, při převrácen vozu).
Pomáhají po celou dobu havárie, i při déletr-
vající sériové srážce. Nebudete-li připoutaní, 
vaše tělo bude při čelní srážce pokračovat 
ve směru stejnou rychlostí, jakou jelo vozi-

dlo v okamžiku srážky- dokud nenarazíte 
na palubní desku nebo čelní sklo. Pásy jsou 
důležité i při intenzivním brždění - jen se za-
pnutými pásy můžete bezpečně ovládat své 
vozidlo. V případě nárazu do pevné překáž-
ky v rychlosti 50 km/h se vaše váha rovná 
šedesátinásobku vaší hmotnosti. Pokud vá-
žíte například 85 kg, budete muset udržet na 
místě více než 5 tun, bez pásu nemáte šanci.

Chcete zabít řidiče? Nepoutejte se vzadu.

I na zadních sedadlech platí fyzikální záko-
ny - na zadním sedadle budete v případě 
čelní srážky pokračovat ve směru jízdy stej-
nou rychlostí, jakou jelo vozidlo v okamžiku 
srážky.
Budete-li nárazem vrženi vpřed, jste ohro-
ženi stejnými riziky jako na zadním sedadle.
Ohrožujete však nejen sebe, ale i řidiče  
a spolujezdce na předních sedačkách,  

při nárazu jim můžete zlomit vaz. I na zad-
ních sedačkách vás chrání při všech typech 
dopravních nehod. Velmi rozšířený mezi řidi-
či je názor, že pokud mám ve vozidle airbag, 
nemusím se poutat. Opak je však pravdou.
Airbag je doplňkový bezpečnostní systém, 
který je v okamžiku aktivace vystřelen rych-
lostí kolem 300 km/h. Pokud nejste připou-
taní, nečeká vás nafouknutý airbag, nýbrž 

„letící střela“, která má na tělo devastující úči-
nek. S vysokou pravděpodobností vás zraní, 
v horším případě i zabije.
Dítě přepravujte vždy v autosedačce odpo-
vídající jeho věku, hmotnosti a výšce. I pro 
něj platí fyzikální zákony. Při nárazu v rych-
losti 50 km/h do pevné překážky zvýší vaše 
dítě svou váhu až na šedesátinásobek své 
hmotnosti.
Vaše dítě o hmotnosti 10 kg na předním 
sedadle v náručí určitě neudržíte, ve chvíli 
nárazu bude vážit 600 kg. Vaše dítě o hmot-
nosti 25 kg stojící mezi sedadly má mizivou 
šanci na přežití, při nárazu se změní v neříze-
nou střelu vážící jeden a půl tuny, která ublí-
ží nejen sobě ale i vám. Dětské autosedač-
ky nikdy neumísťujte na sedadlo opatřené 
airbagem. Na předním sedadle s airbagem 
nepřepravujte osobu menší 150 cm. Airbag 
je totiž konstruován tak, že počítá s osobou 
vyšší než 150 cm. Nižším osobám může při 
aktivaci způsobit vážná zranění v obličeji,  
v horším případě dokonce smrt zlomením 
vazu.

Zdroj: PČR

Okradl spícího muže
Operační středisko Městské policie Bílina 
přijalo oznámení obyvatele, že vidí nějaké-
ho muže, který sedí, ale nehýbe se. Na do-
taz operačního, zda je muž nějak viditelně 
zraněn oznamovatel uvedl, že neví, ale prý 
je nejspíše jen opilý a spí. 
Oznámení bylo přesto vyhodnoceno jako 
možné ohrožení života nebo zdraví a na 
místo byla ihned vyslána hlídka. Když se 
strážníci přiblížili k uvedenému místu, 
uviděli nejen sedícího muže, ale i druhou 
osobu, jak se k němu zezadu plíží a bere 
mu z tašky nějaký předmět. Shodou okol-
ností na to ve stejném okamžiku hlídku 
upozornil i náhodný svědek. 
Podezřelý jakmile spatřil hlídku MP, se 
dal na útěk. Strážníci jej pronásledovali  
a po několika metrech zadrželi. Sedící muž 
nebyl zraněn, pouze pod vlivem vypitého 
alkoholu usnul. Do chvíle než jej strážníci 
vzbudili, patrně ani nevěděl, že byl okra-
den o peněženku. 
Pachatel byl následně předán do rukou 
Policie ČR a peněženka do rukou původní-
ho majitele. Pachatel si zadělal na pořád-
ný problém. Za krádež v době nouzového 
stavu mu hrozí trest odnětí svobody od 
dvou do osmi let.

Někteří lidé neměli roušky
Na základě mimořádných opatření v rám-

ci vládních nařízení a nařízení ministerstva 
zdravotnictví o omezení volného pohybu 
osob, bylo v období 24. března až 22. dub-
na strážníky za přestupek řešeno celkem 
281 osob. Z toho 151 osob za přestupek  
v souvislosti s nedodržením povinnosti  
zakrytí dýchacích cest na veřejných mís-
tech a 130 osob v souvislosti nedodržením 
zákazu shlukování více než dvou osob na 
veřejných místech.

Strážníci kontrolují Pohádkový les
V době omezeného pohybu na veřejnosti 
byl pobyt v přírodě jednou z mála legál-
ních možností relaxace. Jednou z hojně 
navštěvovaných lokalit v Bílině byl Pohád-
kový les. 
Ten je častým cílem výletů nejen pro míst-
ní, ale nezřídka i pro přespolní návštěvníky.  
To však s sebou přináší bohužel i rizika 
možného výskytu znečišťování, narušování  
veřejného pořádku a vandalismu.
Hlídky MP Bílina proto provádějí mnohem 
častější kontroly Pohádkového lesa. V této 
souvislosti žádají návštěvníky, aby dodržo-
vali stále platná mimořádná omezení. 
Městská policie uvítá jakoukoliv součin-
nost návštěvníků Pohádkového lesa při 
pomoci k udržení veřejného pořádku, čis-
toty a zabránění projevů vandalismu na 
telefonních číslech 418 810 999 nebo na 
lince 156. 

Ze msty rozbil okno
Ani v době mimořádných opatření stráž-
níci neopomíjejí, vedle dohledu na dodr-
žování vládních nařízení, ani vykonávání ji-
ných činností. V brzkých ranních hodinách 
hlídka strážníků spatřila v postranní uličce 
centra města ženu, u které se kontrolou 
ukázalo, že je v celostátním pátrání. Osoba 
byla předvedena na místní oddělení PČR  
k dalšímu opatření.
Jiný případ se odehrál nedaleko zimní-
ho stadionu, kam byla hlídka na základě 
upozornění občana vyslána okolo půl třetí  
v noci. Na místě byl strážníky zadržen 
muž, který rozbíjel okno u jednoho z tam-
ních domů. Pachatel uvedl, že tak činil  
ze msty, jelikož se domníval, že osoba, která  
v domě bydlí, mu poškodila majetek,  
a proto mu to chtěl oplatit. Věc si převzal 
a Policie ČR, která byla na místo přivolána.

Poctivý nálezce vrátil peněženku
Další případ poctivého nálezce se odehrál 
na autobusové zastávce u Penny Marketu. 
Nálezce si bezprostředně po odjezdu 
autobusu všiml peněženky s finanční ho-
tovostí a s doklady. Nálezce telefonicky 
přivolal hlídku MP, peněženku strážníkům 
předal a ti ji odvezli do místa bydliště ma-
jitelky, která strážníkům potvrdila, že v ní 
nic nechybí.

(mp)

Policisté na Teplicku se zaměřili  
na poutání bezpečnostními pásy. 
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Město Bílina myslí na sportovní a kulturní vyžití

Počet požárů při vypalování trávy roste i v období 
nouzového stavu, hasiči jsou potřeba i jinde

Práce neomezují provoz sběrného dvoru

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

VAROVÁNÍ HASIČŮ

STAVEBNÍ PRÁCE

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 

Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíždějí  
k většímu množství požárů v přírodním pro-
středí. Někdy je to ještě častěji než v létě. 
Ani letošní, velmi specifické jaro, kdy napří-
klad výrazně ubylo dopravních nehod, není 
výjimkou. Denně hasiči vyjíždějí k desítkám 
takových požárů. Dlouhodobý denní průměr 
je 49 požárů.
Přitom plošné vypalování trávy a porostů je 
zakázáno hned třemi zákony České republi-
ky, přesto si tato činnost každoročně vyžá-
dá několik lidských životů, zejména starších 
osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu 
zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero 
podmínek.
Podle zákona o požární ochraně nesmí fy-
zická osoba provádět vypalování porostů, 
jinak se dopustí přestupku. Za tento přestu-
pek lze uložit pokutu do výše 25 000 korun. 
Ani právnické a podnikající fyzické osoby 
nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto oso-
bám hrozí za přestupek pokuta až do výše 
500 000 korun.
Kontrolované spalování přírodních materiálů 
po úklidu zahrad mohou provádět fyzické 
osoby za podmínek stanovených dotčenými 

 V současné době probíhá v ulici Radove-
sická navazující na silnici z Bíliny do Kosto-
mlat kácení a likvidace dřevin, a to z důvo-
du rekonstrukce a odvodnění komunikace.  

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 

zákony (zákon o požární ochraně, zákon o 
ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a 
další) a za podmínek stanových vyhláškami 
obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách 

Společnost PETROM Stavby provedla 
odfrézování asfaltové vrstvy. V současné 
době nedochází k omezení provozu sběrné-
ho dvoru.

Objízdná trasa je vyznačena dopravním zna-
čením, a to jak ze strany příjezdu z centra 
města, tak ze směru do Teplické ulice od
Teplic.                                                              (red)

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 

za přítomnosti dospělé osoby a s připrave-
nými prostředky k možnému hašení.

Zdroj: HZS ÚK

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

Zjara mnozí zahrádkáři začnou na 
svých pozemcích pálit větší či men-
ší množství biologického odpadu.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit 
- místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 metr, kde budou odstraněny hořlavé
  materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
- spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je 
  spalováním pověřena
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BÍLINA

HNSP

Senioři vážnost opatření chápou, období je pro ně těžké

Bezpečnostní opatření v Hornické nemocnici 
s poliklinikou stále platí, provoz je omezen

V běžné situaci máme pro naše 
seniory bohatý program, pat-
ří k nám i Klub důchodců, kde 
pořádáme spoustu akcí. Ten je  
v tuto dobu uzavřený. Nechce-
me seniory sociálně izolovat, 
protože by to pro ně bylo psy-
chicky velmi náročné. Zároveň 
ale musíme myslet na to, že jsou 
rizikovou skupinou, proto jsme 

Díky dobrovolníkům a městu Bí-
lina jsme dostatečně zásobení 
ochrannými prostředky.
Pravidelně se schází členové 
krizového štábu a chystají podle 
vývoje situace, doporučení mi-
nisterstev a krajské hygienické 
stanice zavedení potřebných 
opatření. 
Opatření budeme uvolňovat 
postupně, pacienti se budou 
muset objednávat k lékaři na 
uvedený čas a nebude možné, 
aby se v čekárnách potkalo více 
pacientů.
Díky podpoře města jsme moh-
li pořídit pračku a sušičku na 
prádlo, které je pacientům pra-
videlně prané a žehlené dle po-
třeby. Zaměstnanci šijovny pra-
cují na zajištění této služby 7 dní 
v týdnu.
Na každé stanici a v čekárnách 
praktických lékařů je dezinfiká-
tor, zařízení určené na dezinfek-
ci vzduchem se šířících a povr-
chových mikroorganismů, které 
jsou příčinou infekcí vyskytují-

Obvykle touto dobou už plánu-
jeme různé výlety a pobyty pro 
seniory, ale tento rok bude jiný. 
Senioři vše respektují, protože 
jsou si vědomi toho, jak je situ-
ace vážná. 
Chtěla bych poděkovat všem 
zaměstnancům, kteří v tuto 
dobu podávají nadprůměrné 
výkony. Dále bych ráda podě-
kovala všem dobrovolníkům, 
kteří šijí roušky, věnují různé po-
můcky a pomáhají s nákupem 

za účelem eliminace šíření viru. 
S týmem koordinátorů je vždy 
přítomna zdravotní sestra. Z dů-
vodu zajištění ochrany pacientů 

doporučili omezit návštěvy se-
niorů v Domech se soustředě-
nou pečovatelskou službou.  
Bez roušek k nám nikdo nesmí, 
protože by to mohlo ohrozit 
všechny naše klienty, což samo-
zřejmě nechceme. 
Většina seniorů toto obdo-
bí zvládá poměrně dobře,  
ale už se těší, až to celé skončí.  

cích se v oblasti zdravotnického 
prostředí. Do odvolání zůstává 
otevřený pouze hlavní vchod, 
dále vchod do ordinace praktic-
kých lékařů pro děti a dorost a 
vchod na plicní.
Zadní vchod používejte pouze 
při návštěvě lékárny a v případě 
potřeby bezbariérového vstupu. 
Stanice LDN a stanice sociálních 
lůžek jsou do odvolání v izolaci. 
Podrobnější informace podává 
personál ldn a sociálních lůžek. 
Kontakty jsou na webových 
stránkách www.hnsp.cz.
Provoz nemocnice je do odvo-
lání od 9 hodin, v ranních hodi-
nách se zdravotníci věnují vy-
šetření pacientů z lůžek. Odběry 
jsou od 6 do 9 hodin, pacienti 
jsou doprovázeni po budově  
k odběrům a zpět.
Koordinátoři u vstupů jsou do 
odvolání přítomni od 6 do 22 
hodin u hlavních vchodů do 
budovy. Měří teplotu bezkon-
taktním teploměrem, pokládají 
otázky týkající se potíží pacientů 

potravin. Organizace Člověk  
v tísni nám darovala respirátory, 
které naši zaměstnanci k výko-
nu jejich práce nutně potřebují. 
Na závěr bych chtěla moc po-
děkovat městu Bílina, za veš-
kerou podporu a za poskytnutí 
ochranných pomůcek. Jsem 
moc ráda, že v tomto těžkém 
období táhneme všichni za je-
den provaz. 

Ing. Markéta Kalivodová
Vedoucí Pečovatelské služby

a zdravotníků je vpuštěno do 
čekáren praktických lékařů pro 
dospělé maximálně 8 osob.
 

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. 

Dům s pečovatelskou službou se snaží seniorům po-
skytnout nejlepší možnou péči.

Pro seniory je to velmi náročné období, které jim po-
máhají zvládnout naši skvělí zaměstnanci, od per-
sonálu v přímé péči na každé stanici až po personál 
kuchyně.

Otevírací doba lékárny do odvolání:
pondělí 7.30 – 17 hodin                     
úterý  7.30 – 16 hodin
středa  7.30 – 16 hodin
čtvrtek  7.30 – 16 hodin
pátek  7.30 – 15 hodin

Každý den přestávka od 12 do 12.30 hodin za účelem dezinfekce 
prostor. Telefonní kontakt: 417 777 238

Chirurgie:        
pondělí 9 – 12,  13 – 15 hodin
úterý  9 – 12 hodin
středa  15 – 18 hodin - mamologická poradna
čtvrtek  9 – 12,  13 – 15 hodin
pátek  9 – 12 hodin

Kardiologie:
Po telefonické domluvě se všeobecnou sestrou v pracovní době 
417 777 217, 601 339 142.

Urologie:
středa 9 – 12 hodin pro akutní pacienty
Pro recept možno volat v pracovní době 417 777 314.

Ambulance rehabilitace:
Pouze na objednání - 702 089 318

Informace jsou platné k 30. dubnu, aktuálnost je nutné ověřit 
v jednotlivých ordinacích nebo na telefonním čísle 417 777 111.
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SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

REKONSTRUKCE V TEPLICKÉ ULICI

Na Žižkovo náměstí opět přijedou farmáři, lidé však 
mohou nakupovat i on-line v e-shopu   

Začaly opravy chodníku 
v Teplické ulici

Kvůli vyhlášení nouzového stavu a s ním souvisejí-
cího opatření zakazující pořádání farmářských trhů 
se letošní první Severočeské farmářské trhy v Bílině 
uskuteční 29. května na Žižkově náměstí.

Organizátoři upozorňují, že i na 
farmářských trzích budou mu-
set lidé dodržovat všechna 
bezpečnostní opatření. Vstup 
ke stánkům bude tedy povolen 
pouze v rouškách, veřejnos-

Městské technické služby  
v dubnu začaly opravovat chod-
ník v Teplické ulici, od křižovatky 
s ulicí Studentská k takzvané-
mu Dřeváku, tedy samoobsluze 
zhruba v polovině Teplické ulice 
Jedná se o dílčí opravy výtluků a 
dalšího poškození povrchu před 
plánovanou generální opravou 
celého chodníku. Tyto opravy 
by měly technické služby do-
končit v průběhu května.
Pracovníci technických slu-
žeb prosí obyvatele blízkých 

domů o trpělivost v době oprav.  
Ty spočívají ve vyspravení děr 
nastříkáním emulze společně  
s drobným štěrkem. Než hmota 
ztvrdne, vyskytují se na chodní-
ku volné kamínky, které mohou 
hlavně hůře se pohybujícím 
osobám vadit při chůzi. Je tedy 
vhodné se těmto místům vy-
hnout, pokud je to možné. Jed-
ná se však o krátkodobé omeze-
ní, po dokončení prací proběhne 
vyčištění celého chodníku od 
přebytečného štěrku.                (pn)

může si farmářské zboží objed-
nat domů prostřednictvím no-
vého e-shopu Nakupztrhu.cz, 
samozřejmě za předpokladu 
dodržování všech hygienických 
opatření. „Zákazníci nemusí na 
trhy cestovat veřejnou dopravou 
a zdržovat se mezi dalšími lidmi. 
Je nutné si uvědomit, že mezi 
lidmi, kteří si oblíbili farmářské 
trhy, je i řada seniorů,“ vysvět-
luje organizátor Severočeských 
farmářských trhů Adam Weber.
Původní myšlenkou e-shopu 
bylo umožnit nakupovat zboží 
z trhu daleko většímu množství 
zákazníků. Například těm, kteří 
se na trhy nedostanou, protože 
jsou v práci. Nebo naopak těm, 
co o víkendu ve městě nejsou 
a o sobotní trhy by tak přišli,  
a přitom by si chtěli o víkendu 
pochutnat na sezonních, kva-
litních a jinak nesehnatelných 
výrobcích malých zemědělců 

ti bude k dispozici dezinfekce  
rukou a důraz bude kladený na 
dodržování bezpečných roze-
stupů mezi lidmi. 
Kdo kvůli obavám z nákazy ko-
ronavirem nevychází z domu, 

a výrobců. V současné době je 
v elektronickém obchodě přes 
sto dvacet produktů a další bu-
dou přibývat.
E-shop také vyřeší problém těm, 
kdo chtějí udělat opravdu velký 
nákup a nemají si ho jak odvézt, 
nebo tak mohou nakoupit svým 
rodičům a příbuzným, kteří jsou 
omezeni kvůli mobilitě. „My jim 
nákup rádi přivezeme. Nákupy 
doručíme jak domů, tak třeba  
i na pracoviště. Když lidé objed-
nají velký nákup nebo se jich 
dá více dohromady a částka za 
nákup překročí 1 500 korun, při-
vezeme ho zákazníkům zdarma,“ 
popisuje novou službu Weber.
Elektronicky objednané zboží 
je zatím distribuováno v úterý 
a čtvrtek v Ústí, ve středu v Dě-
číně a v pátek po trase Teplice, 
Bílina, Most, Jirkov, Chomutov a 
Kadaň, a to i do jejich nejbližšího 
okolí.                                          (red)

severoceskefarmarsketrhy.cz

PŘÍŠTÍ FARMÁŘSKÉ TRHY 
V PÁTEK 26. 6., 8–15 HOD.  

SADBA, ZELENINA, OVOCE, 
PEČIVO, UZENINY, MED, 

KOŘENÍ A DALŠÍ KVALITNÍ 
POTRAVINY OD MALÝCH 
VÝROBCŮ A PĚSTITELŮ.

FARMÁŘSKÉ
TRHY

BÍLINA
PÁTEK 29. 5. 

Žižkovo nám., 8–15 hod.

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka



Třiďte odpad správně, jinak skončí na skládce
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Městské technické služby se setkávají s nesprávně vytříděným odpadem, který se pak nedá recyklovat

ŽLUTÝ KONTEJNER NA PLASTY
 
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, se-
šlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 
Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čis-
tících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

KONTEJNER OZNAČENÝ ŠEDOU NÁLEPKOU NA KOVY

ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze 
skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od ná-
pojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabič-
ky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové 
odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i 
další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a 
další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovo-
vé elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat 
pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechov-
ky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, 
ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech sa-
mostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou 
jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, 
které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vra-
kovištích.

HNĚDÝ KONTEJNER NA BIOODPAD

ANO
Do kontejneru na bioodpad patří tráva, jehličí, menší větve, kvě-
tiny, listy, natě, plevel, zelenina a ovoce a jejich slupky, pode-
stýlka domácích zvířat, piliny, hobliny, kůra.

NE
Do kontejneru na bioodpad nepatří plasty, maso a kosti, oleje a 
tuky, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, uhelný popel, 
smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky.ZELENÝ KONTEJNER NA SKLO

 
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, na-
příklad lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, 
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také ta-
bulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 
bude se dále třídit.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do 
bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani 
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovo-
vaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

ČERNÝ KONTENEJER NA OLEJ

ANO
Uzavřené PET lahve s olejem z domácností, konkrétně s použi-
tým jedlým kuchyňským olejem. Olej se do popelnice nevylévá, 
ale vhazuje v pečlivě uzavřené a otřené PET lahvi, aby olej na 
vzduchu nezapáchal. Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu 
odkládání zakázáno používat.

NE 
Do popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

KONTEJNER OZNAČENÝ ORANŽOVOU NÁLEPKOU 
NA NÁPOJOVÝ KARTON
 
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, 
důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálep-
kou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem 
patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které 
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem měkké sáčky, například od kávy a různých potravin 
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečiš-
těné zbytky potravin.

MODRÝ KONTEJNER NA PAPÍR
 
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, 
papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fólio-
vými okénky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím 
umí poradit. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového 
vnitřku. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se bě-
hem zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený 
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále 
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny nepatří do kontejneru na 
papír, ale do popelnice na směsný odpad.

TAKTO NE! Městské technické služby musejí špatně vytřídě-
ný odpad vyvážet na skládku, místo na místa k další recyklaci. 
Někdy lidé vidí pracovníky technických služeb, jak vysypávají 
například kontejner s plasty do vozu na komunální odpad. Je 
to právě pro to, že byl v kontejneru vyhozený i odpad jiného 
druhu. Na fotografii je zachycena situace z dubna, kdy tech-
nické služby vyvážely bioodpad, ale v kontejneru se nacházelo 
i velké množství plastů a dalších druhů odpadů. Vše místo v 
kompostárně skončilo na skládce. 
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STAV NOUZE V MĚRUNICÍCH

HROBČICKO

Roušky i dezinfekci 
dostali obyvatelé obce

Pojízdná prodejna dodává pečivo obcím

K šicím strojům po vyhlášení nouzového stavu kvůli 
prevenci šíření nového typu koronaviru usedli i dob-
rovolníci z Měrunic.

Obec Hrobčice zajistila ve spolupráci s Pekařstvím 
PeDu pro své obyvatele pojízdnou prodejnu, která 
bude po Hrobčicku jezdit pravidelně každý čtvrtek. 

Pod jejich rukama začaly vznikat 
bavlněné roušky, které násled-
ně předali obyvatelům obce. 

“Chtěla bych mockrát poděko-
vat všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na výrobě bavlně-
ných roušek pro potřeby obča-
nů obce Měrunice. Nesmírně si 
vážím jejich pomoci. Dále děkuji 
všem, kteří nabídli ze svých zá-
sob materiál pro výrobu roušek, 
a také místní podnikatelce, která 
darovala finanční příspěvek na 
jejich výrobu,” uvedla starostka 
Měrunic Jitka Nová.
Obec zakoupila pro své obyva-
tele dezinfekční přípravek, který 
zdarma rozvezli hasiči výjez-
dové jednotky SDH Měrunice 
domácnostem v Měrunicích  
a v Žichově. 

Podle stanoveného časového 
rozvrhu navštíví každou z devíti 
obcí. Pojízdná prodejna má ši-
rokou nabídku běžného pečiva, 
sladkého pečiva a dalšího sorti-
mentu, například mouku, droždí, 
vejce, mléko, jogurt a podobně. 
Sortiment pojízdné prodejny je 
navíc možné podle požadavku 
zákazníka doplnit.                   (red)

Během nouzového stavu je stá-
le uzavřena místní knihovna, ale 
nabízí čtenářům možnost vý-
půjčky po telefonické dohodě.
Obecní úřad v Měrunicích od 20. 
dubna opět pracuje v řádných 
úředních hodinách, ale žádá  
obyvatele, aby omezili návštěvy 
a umožňuje-li to povaha věci, 
řešili  své záležitosti telefonicky.
Podle nařízení Ministerstva 
zdravotnictví ČR obec zrušila 
všechny kulturní a společenské 
akce pořádané do konce červ-
na 2020. Nebude se tedy konat 
maškarní bál, pálení čarodějnic, 
oslavy stavění a kácení májky, 
soutěž v požárním sportu, osla-
vy Dne dětí ani divadelní před-
stavení. 

(pn)

Časový rozvrh:
Kučlín 9 – 9.45 hodin
Razice 10 – 10.45 hodin
Hrobčice 11 – 11.45 hodin
Chouč 12 – 12.45 hodin
Mirošovice 13 – 13.45 hodin
Tvrdín 14 – 14.45 hodin
Mrzlice 15 – 15.45 hodin
Mukov 16 – 16.45 hodin
Červený Újezd – 17 – 17.45 hodin

OBEC HROBČICE

O Velikonocích se lidé
z obcí sešli on-line 

Letošní Velikonoce byly jiné, 
kvůli pandemii koronaviru jsme 
byli všichni nuceni strávit tyto 
svátky doma, ale i přesto si 
Obec Hrobčice pro své občany 
připravila ve spolupráci s Diva-
dlem Zdeňka Lukesleho speci-
ální program Velikonoce onlajn. 
Živé vysílání se konalo na face-
bookových stránkách obce, a to 
na Velký pátek 10. dubna. Lidé, 
kteří se k živému vysílání při-

pojili tak měli možnost si třeba 
vzájemně popřát klidné svátky, 
popřípadě v rámci živého vysí-
lání komunikovat přímo s diva-
dlem. Pořad byl určen pro děti 
i dospělé. Spolu s divadlem si 
lidé připomněli tradice, zatančili 
si, zazpívali a nechyběly také ve-
selé velikonoční scénky.

Jana Syslová
starostka
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Městská knihovna opět 
vítá své čtenáře

Půjčování e-knih přes 
internet je stále možné

Po nucené pauze se bílinským čtenářům na konci 
dubna opět otevřela městská knihovna. 

Přestože čtenáři již mohou do knihovny vypůjčit si 
nové tituly, někteří lidé se raději kvůli obavám z nemo-
ci Kovid - 19 místům s větší koncentrací lidí vyhýbají.

Funguje však v omezeném re-
žimu a návštěvníci musejí do-
držovat všechna bezpečnostní 
opatření. To znamená, že mo-
hou vstoupit do budovy jen  
s rouškou, musejí si hned u vstu-
pu vydezinfikovat ruce a v celé 
budově dodržovat bezpečnost-
ní rozestupy. 
Knihy nyní lidé vrací v přízemí 
budovy v klubovně. Ihned po 
vrácení jsou umístěné do karan-
tény, tedy samostatné místnosti, 
kde budou tři dny. Poté se opět 
vrátí do regálů v prvním patře  
a budou k dispozici dalším čte-
nářům. 
Vzhledem k tomu, že v březnu 
vyhlásila knihovna čtenářskou 
amnestii, ale v polovině měsíce 
zavřela, je amnestie prodlouže-

Poníci od stříbrné řeky – Vždycky je naděje
Amanda Willsová 

Divocí poníci, dobrodružství, rodinné vztahy a 
emoce ve 2. dílu série pro milovnice koní a poní-
ků. Poppy má velkou starost. Divoký poník Neb, 
kterého zachránila před zlým osudem, má pora-
něnou nohu. Dívka by za jeho uzdravení dala co-
koliv a nepřestává doufat, že vše dobře dopad-
ne. Pozornost, kterou věnuje svému čtyřnohému 
kamarádovi, naruší přistěhování nové sousedky 
Shelly s dcerou Hope. Hope je vážně nemocná 

a matka na její léčbu organizuje peněžní sbírku. Proč se ale Poppy 
a její kamarádce Scarlett na jejich dojemném příběhu něco nezdá?

V šedých tónech
Ruta Sepetysová

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou cenu má lid-
ský život? To ráno měl ten bráškův cenu kapes-
ních hodinek. Píše se rok 1941. Lině je patnáct let 
a těší se, že po prázdninách půjde na umělec-
kou školu. Jednoho večera ale k nim domů vrazí 
sovětská tajná policie a společně s její matkou a 
malým bráškou ji odvlečou pryč. Čeká je depor-
tace do pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí 

naučit bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí, spolknout ponižo-
vání a bití a hlavně nenechat se zlomit, udržet si vlastní lidství. A to se 
jí daří díky rodině a také lásce k výtvarnému umění.

Teta to zase plete
Ivona Březinová 

Teta Běta ráda plete. Svetry, čepice, rukavice i 
šály. A taky pohádky. Když se teta pustí do jejich 
vyprávění, nestačí Šárka s Vašíkem kulit oči. V te-
tiných pohádkách Červená karkulka potká v lese 
jelena se zlatými parohy, Popelka leze na strom a 
hledá světýlko, Sněhurka trpaslíkům vaří ze zná-

Mohou si tedy vypůjčit knihu 
on-line a přečíst si jí na svém 
tabletu nebo ve čtečce. 
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.

ná až do konce dubna. Lidé tedy 
mohou již propadlé výpůjčky 
vrátit, aniž by jim hrozila pokuta. 
Po dobu uzavření knihovny měli 
čtenáři možnost půjčit si knihy 
elektronicky. Limit e-výpůjček 
byl zvýšen ze tří na šest. Nyní 
si čtenáři mohou elektronickou 
cestou opět půjčit jen tři tituly 
najednou.   
Centrální knihovna na Míro-
vém náměstí je nyní otevřena  
v pondělí do 9 do 17.30, ve středu  
a pátek od 9 do 16 hodin, vždy 
s přestávkou od 12 do 13 hodin. 
Pobočky Za Chlumem a M. Šva-
binského mohou čtenáři navští-
vit v úterý od 9 do 16 hodin a ve 
čtvrtek od 9 do 17.30 hodin, opět 
s hodinovou pauzou od 12 do 13 
hodin.                                         (pn)

mého hrnečku kaši a probuzení Šípkové Růženky je přímo k neuvě-
ření. Malí čtenáři si však na nich mohou skvěle vyzkoušet, jak dobře 
znají ta nejhezčí pohádková vyprávění.

Hlas a jiné povídky
Petr Vydra 

Kniha Hlas a jiné povídky obsahuje 23 poví-
dek komika, moderátora, herce, dramaturga 
a spisovatele Petra Vydry. Humorně laděné 
příběhy zachycují leckdy lehce absurdní a 
místy mysteriózní, zároveň však veskrze lid-
ské životní situace, jaké zažívá ve své práci či 
v osobních vztazích každý z nás. Prostřednic-
tvím autorových textů se tak můžeme pou-
smát i nad svým vlastním bláznovstvím.

Povídky ke kávě II. 
aneb Jak přežít (v) manželství
Hana Hrabáková 

Hana Hrabáková po loňském úspěšném li-
terárním debutu přichází s dalším dílem své 
povídkové série. Autorka oslovuje čtenáře 
uceleným souborem humorných textů do-
slova ze života. Podtitul povídkové knihy Jak 
přežít (v) manželství a zachovat si zdravý žen-
ský rozum jasně napovídá, okolo čeho se její 
humorné texty tematicky točí. A nutno dodat, 
že ješitného mužského čtenáře většina poví-
dek příliš nepotěší.

V jedné e-výpůjčce mohou být 
zrealizovány maximálně 3 tituly 
e-knih. Stejnou e-knihu si může 
vypůjčit více čtenářů současně. 
Rezervace není nutná. Zreali-
zovaná e-výpůjčka se obratem 
zobrazí v knihovničce aplikace 
eReading s viditelně označe-
ným termínem vypršení plat-
nosti výpůjčky.
E-knihu si mohou půjčit pouze 
registrovaní čtenáři a musí mít 
ve svém čtenářském, resp. uži-
vatelském kontě, zadaný plat-
ný e-mail. Tímto e-mailem se 
budou registrovat na stránkách 
poskytovatele e-knih. 
Konkrétní postup je k dispozici 
na stránkách www.knihovnabili-
na.cz.                                          (red)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

KNIŽNÍ TIPY

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

1961 až 1964

Dne 13. října 1961 byla zcela do-
končena přehrada Fláje, a tak se 
zajistila stálá dodávka pitné vody 
do města.
Obchody nezvládaly potřeby ku-
pujících, vznikaly tak velké fronty, 
nejvíce u prodejny masa, která 
byla jediná v centru města.
Dne 9. května byl po rekonstrukci 
opět otevřen hotel Praha na ná-
městí. Zde se konaly pravidelné 
a velmi oblíbené nedělní odpo-
lední zábavy, pro mládež vždy 
výhradně nealkoholické.
K 13. březnu mělo město 10 403 
obyvatel a 1 499 domů.
V roce 1962 byl postaven televizní 
převaděč na Chlumu, stavba byla 
zvládnuta za 14 dní. Bylo nutné 
posílit signál z Bukové hory, a tak 
jím bylo pokryto celé město.
Koncem ledna v tomto roce ude-
řila silná chřipková vlna. Pololetní 
prázdniny na školách se prodlou-
žily na dva týdny, byly omezeny 
vlaky a uzavřena kina i některé 
obchody (onemocnil personál).
Od poloviny listopadu do 12. pro-
since se zde konal už 5. divadelní 

festival. Divadlo ABC Praha zde 
uvedlo hru Podivná paní Savage-
ová (hráli A. Vránová, S. Zázvor-
ková, G. Haverle aj.). Soubor J. K. 
Tyl z Loun uvedl hru Matka Kuráž  
a soubor chemických závodů  
v Záluží hru Pozdní láska.
V obou kinech se přehrálo 1 392 
filmů, přišlo 253 216 diváků.
V roce 1964 bylo ve městě 36 
prodejen s potravinami a téměř 
ve všech se nabízelo i základní 
průmyslové zboží. Služby nabíze-
lo i 11 restaurací a tři podniky spo-
lečného stravování.
V zásobování prodejen nastá-
valy výkyvy, značné problémy 
byly kromě masa i se zeleninou a 
ovocem, často došel chléb i další 
pečivo. Je zajímavé, že před Vá-
nocemi zde v obchodem zcela 
chybělo droždí.
I když bylo ve městě šest mateř-
ských škol, kapacita nestačila.
V základních školách bylo cel-
kem 58 tříd, v nichž se učilo 2 133 
žáků.

Mgr. Pavel Pátek



Stav nouze: preventivní opatření se postupně uvolňují

12 5 /  XXX /  15.  k vět naBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

Z RADNICE

Nonstop linka - 777 192 008

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 a dez-
infekce, zajištění nákupu, vyzvednutí léků, případně dalších 
nezbytně nutných služeb pro tyto osoby. Pro registraci může-
te 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 komunikačními prostředky, 
je umožněno se registrovat telefonicky na čísle 777 192 008, 
kde s nimi bude formulář vyplněn.

Provoz městského úřadu 
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7 do 11.30 a od 
12.30 do 18 hodin pouze pro objednané klienty. 

Podpora podnikatelům
Bílinští podnikatelé mohou podávat žádosti o finanční dar do 
maximální výše 20 tisíc korun. Proplacení žádosti je podmí-
něno schválení finančních prostředků zastupitelstvem dne 
6. května a následně schválením jednotlivých žádostí, které 
splňují podmínky, radou města a dále podpisem darovací 
smlouvy mezi městem a příjemcem. Podrobné podmínky 
najdete na webu města www.bilina.cz.

Dezinfekce pro obyvatele
Dezinfekci na ruce si mohou obyvatelé města vyzvedávat na 
radnici, u zadního vchodu v ulici M. Majerové, a to v pondělí a 
ve středu vždy od 15 do 18 hodin.

Permanentní vstupenky
Platnost permanentních vstupenek na sportoviště města 
bude prodloužena o dobu trvání nouzového stavu.

Provoz podatelny
Podatelna městského úřadu je k dispozici každé pondělí a 
středu od 7 do 11.30 a od 12.30 do 18 hodin. Pro podání však 
využívejte primárně elektronickou formu - datovou schránku 
nebo e-mail ePodatelna@bilina.cz.

Parkování v modrých zónách
Na Mírovém náměstí je opět zpoplatněno parkování, v přileh-
lých ulicích opět platí maximálně půlhodinové stání zdarma. 

Provoz sběrného dvora a hřbitova
Sběrný dvůr je otevřený od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. 
Hřbitov je otevřený denně od 7 do 19 hodin.

Dětská a sportovní hřiště
Hřiště jsou již otevřená, podmínkou je však dodržování vlád-
ního nařízení, tedy bezpečnostních rozestupů, používání rou-
šek a shlukování maximálně deseti osob.

Svatby
Je možné vykonávat svatební obřady s účastí do 10 osob. V 
Bílině je možné sňatky uzavírat v obřadní síni radnice nebo v 
altánku na Kyselce.

Tenisové kurty
Není možné využívat zázemí, tedy sprchy a šatny.

Prominutí poplatku
Městský úřad na základě doporučení rady města promíjí poplatek za svoz odpadu za 1. pololetí roku 2020 ve výši 250 korun. Lidem, 
kteří již poplatek uhradili, bude přeplatek převeden na úhradu poplatku za 2. pololetí 2020, případně za 1. pololetí 2021 - pokud byl 
poplatek uhrazen v plné výši. Po doručení žádosti lze přeplatek vrátit.

Městská hromadná doprava
Doprava v MHD je opět zpoplatněna. Nastupovat lze pouze předními dveřmi s klasickým odbavováním. Nadále zůstává vyhrazehý 
prostor v okolí kabiny řidiče. 
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LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ

SVÉ DLUHY ŘEŠTE I VE STAVU NOUZE

Všichni nyní prožíváme náročné 
období, které ještě nějaký čas 
potrvá. A jsme v tom opravdu 
spolu, jak se často cituje. Každý 
z nás tím ale taky prochází sám 
za sebe jako jednotlivec, který 
má své vlastní individuální strate-
gie ke zvládání stresu. Přirozené 
přitom je, že jsme různí - někdo 
je vůči stresu obecně odolnější, 
jiný je naopak citlivější. Něko-
ho taky třeba současná situace 
zasáhla v době, kdy byl již dost 
vyčerpán jinými starostmi, které 
zrovna život přinesl. Je mezi námi 
taky nemálo lidí, které součas-

Organizace Člověk v tísni proto 
posílila tým poradců a rozšířila 
provoz dluhové helplinky od pon-
dělí do pátku od 8 do 18 hodin na 
čísle 774 392 950. Lidem v insol-
venci poskytuje přímou podporu 
a poradenství a zajištuje případ-
nou komunikací s insolvenčními 
správci.
Pro osoby zasaženými exekuce-
mi organizace připravila návod, 
jak zažádat o jejich odklad. Navíc 
provedla průzkum mezi bankov-
ními i nebankovními společnost-
mi - většina z nich je ochotná 
povolit svým dlužníkům odklad 
splátek.
Co dělat ve chvíli, kdy máte exe-
kuci, a zároveň vám v důsledku 
současných opatření proti šíření 
koronaviru klesl příjem domác-
nosti tak, že hrozí, že nebudete 
schopni zaplatit všechny nutné 

nemůžete nějak ulevit. Například 
nákupem nebo telefonickým do-
tazem, zda má ochrannou rouš-
ku, zda se mu podařilo naladit si 
nový kanál ČT3, zda mu nechybí 
nějaká informace.
Nejen lidem v osamění, ale všem 
svým spoluobčanům rádi při-
pomínáme, že jsme tady stále  
i my na Lince duševní tísně. V ne-
přetržitém provozu na čísle 476 
701 444 nebo bezplatném sky-
pe telefonu na webové adrese 
ldt.most s námi můžete mluvit  
o všem, o čem chcete a potřebu-
jete. Představujeme nejen bezba-

vám vzrostly výdaje (například za 
hlídání dětí), ocitli jste se v karan-
téně a nemůžete tak chodit do 
zaměstnání, zaměstnavatel fun-
guje v omezeném režimu a mzda 
vám proto klesá, což ohrožuje 
schopnost zaplatit nutné výdaje 
(zejména na bydlení, živobytí a 
léky). Vždy je však potřeba situaci 
podrobně popsat a doložit.

Jak o odklad požádat?

O odklad exekuce žádá vždy po-
vinný (dlužník) a to návrhem po-
daným exekutorovi, který exekuci 
vede. Je nutné vědět, který exe-
kutorský úřad exekuci vede a znát 
spisovou značku řízení, aby mohl 
exekutor o vašem návrhu rozhod-
nout. Další údaje, které byste měli 
vědět, jsou údaje o oprávněném 
(komu dlužíte, pro koho exekutor 
vymáhá) a ideálně i na základě 
jakého rozhodnutí soud exekuto-
ra pověřil (exekuční titul). Pokud 
však víte jen exekutora a spisovou 

ná karanténa uzavřela do osa-
mění, stačí si představit nemalé 
množství lidí žijících v takzvaných 
jednočlenných domácnostech. 
Ne každý má možnost využívat 
technologie jako skype, komuni-
kovat po síti nebo třeba objevo-
vat možnosti on-line lekcí jógy.  
Často jsou to senioři, jejichž stres 
navíc pochopitelně mohou zvy-
šovat i stále se opakující informace  
o tom, že právě oni jsou nyní nejo-
hroženější skupinou.
Pokud máte ve svém nejbližším 
okolí takovéhoto osamělého člo-
věka, prosím, zvažte, jestli mu 

výdaje? O odklad exekuce mů-
žete požádat v případě, kdy se 
bez své viny ocitnete přechodně 
v takovém postavení, že by další 
provádění exekuce mělo na vás 
nebo vaši rodinu zvláště nepřízni-
vé důsledky. 

Kdy je možné o odklad požádat?

O odklad můžete požádat ve 
chvíli, kdy vám hrozí, že nebude-
te schopni zaplatit vše potřebné, 
a dočasné zrušení exekučních 
srážek z příjmu by vaši situaci 
zlepšilo. Důležité je také to, že jste 
se v takové situaci neocitli vlastní 
vinou. O odklad exekuce tak lze 
žádat například ve chvíli, kdy má 
vaše rodina nižší příjmy proto, že 
máte děti, o které se v době uza-
vření škol musí někdo postarat. O 
odklad můžete žádat také, pokud 

riérovou profesionální pomoc, ale 
i lidský kontakt, který je naprosto 
bez zdravotního rizika. Můžete 
tedy vyjít ze své karantény, aniž 
ji porušíte, a můžete se potkat  
s člověkem, který tu bude jen pro 
vás.
Není hanbou vyhledat pomoc, 
když je člověku těžko. Je to projev 
odvahy a schopnosti se o sebe 
postarat.

Bc. Jiřina Venclíčková
vedoucí Linky duševní tísně

značku, návrh vyplňte a zašlete. 
Důležité je dobře popsat důvody, 
proč odklad žádáte, a všechna 
tvrzení doložit kopiemi dokumen-
tů. Odklad je vždy nutné žádat na 
konkrétní dobu (nejčastěji 3 – 6 
měsíců, dle závažnosti situace  
a toho, jak dlouho bude pravdě-
podobně trvat).

Co se stane, pokud bude exeku-
ce odložena?

Pokud bude rozhodnuto o odkla-
du exekuce, bude to znamenat, 
že exekutor dočasně nebude 
moci provádět srážky z vašeho 
příjmu (dostanete celou výplatu), 
exekutor také nebude moci po 
dobu trvání odkladu prodat váš 
majetek. Účet v bance naopak 
zůstane zablokovaný i po dobu 
trvání odkladu. Je tedy nutné 
nechat si i nadále mzdu vyplácet 
jiným způsobem než na účet na 
jméno dlužníka.

Zdroj: Člověk v tísni

Zvládáte obtížně současnou situaci? Pomohou vám 
odborníci na Lince duševní tísně

Člověk v tísni pomůže s dluhy ve stavu nouze

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 ho-
din. V ostatních prodejnách potravin je možné nakupovat v 
tomto čase bez omezení věku.

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

Městská knihovna a informační centrum
Centrální městská knihovna na Mírovém náměstí je otevřená v pondělí od 9 do 17.30 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 16 hodin. 
Pobočky Za Chlumem a M. Švabinského jsou otevřené v úterý od 9 do 16 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17.30 hodin. Vždy s pauzou na 
oběd od 12 do 13 hodin.
Informační centrum pod radnicí je otevřené v pondělí, ve středu a v pátek od 7.30 do 17 hodin. Pobočka infocentra na Kyselce je ote-
vřená v úterý, čtvrtek a v sobotu od 7.30 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Mnoho lidí, živnostníků, spotřebitelů se v důsledku 
přijímaných opatření dostávají do neřešitelné finanč-
ní situace, se kterou si nevědí rady.
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FOTOSTRANA

Mladí výtvarníci z umělecké školy doma nezahálejí
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BÍLINA

Výtvarný obor na bílinské ZUŠ Gustava Waltera funguje i v nouzové době, ovšem v režimu internetového vzdělávání. Se svými žáky komu-
nikuji denně a připravuji náhradní program a improvizované výukové metody. Výhodou je současná technika, která nám umožňuje být v 
kontaktu prakticky kdykoli. Vytvořil jsem například skupinu Výtvarná tvorba na WhatsApp, kam zadávám úkoly a můžeme pracovat kolek-
tivně. Aby výuka byla zábavnější a nespočívala pouze v zadávání a kontrole úkolů, vytvořil jsem na svém You Tube kanále Miroslav Mužík  
i sekci výtvarných výukových filmů. Natáčím videa, kde se zaměřuji na různé styly uměleckého projevu a přímo přibližuji malířské a kreslířské 
techniky. Považuji to za značné rozšíření možností, neboť maluji obraz například v plenéru, a žáci tak mohou být při tom a zkusit si to venku 
následně také. Seznámím je nejen s teorií a postupy, ale vidí malíře přímo tvořit. 
Mám velice pěkné ohlasy, potěšilo mě, že nemalují pouze mí žáci, ale i celá jejich rodina. Postupy a výsledky konzultujeme společně. Nejed-
ná se o zadání, splnění a klasifikaci úkolu, ale spolužáci vidí vzájemně svou tvorbu, diskutujeme a vymýšlíme nové nápady. Součástí vzdělá-
vání je i teorie, kdy žákům umožňuji virtuální prohlídky výstav v galeriích a účast na různých zábavných výtvarných testech.

Miroslav Mužík, učitel ZUŠ

foto: žáci výtvarného oboru ZUŠ
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Výuka na dálku na Aléské funguje skvěle

Škola s žáky komunikuje všemi dostupnými prostředky

Mateřinka se připravuje na shledání s dětmi

Velmi rychle si zvykli na výuku 
přes digitální technologie učite-
lé i žáci ze Základní školy Aléská. 
S výukou na dálku v době uza-
vření škol kvůli prevenci šíření 
nového typu koronaviru začala 
škola na konci března. “První ho-
dinu měli osmáci se svou češ-
tinářkou. Postupně jsme školili 
ostatní učitele, aby práci s počí-
tačovým programem Microsoft 
Teams zvládli. Někteří učitelé 
s tímto programem pracovat 
již uměli, ale popravdě nikdo  
z nás neměl zkušenosti s výu-
kou na dálku. Přece jen je to jiná 
forma výuky a my jsme museli 
poměrně rychle nejen připravit 
vše technologicky, ale také na-
učit se vést hodinu bez osobní 
přítomnosti dětí, jen přes webo-
vou kameru. Byla to zcela nová 
zkušenost,” popsala zástupkyně 
ředitelky Nikol Meyerová. 
Jak se ale během pár dní ukáza-
lo, výuku učitelé zvládají na jed-
ničku a jejich žáky baví. Dokazuje 
to velmi vysoký počet dětí, které 
se výuky pravidelně účastní, byť 
je pro ně dobrovolná. Zapojilo se 
zatím čtyřiadevadesát procent 

ZNařízení uzavření škol přišlo 
tak náhle, že jsme stačili žáky 
vybavit úkoly jen do konce týd-
ne a informací, že další zveřej-
níme na webových stránkách 
školy. V té době jsme ještě vě-
řili, že se brzy ve škole setkáme.  
Vyhlášením nouzového stavu 
bylo jasné, že situace bude po-
kračovat a hledali jsme cesty, 
jak se s žáky spojit a učit na dál-
ku. Máme velmi šikovné žáky na  

žadavky a prosby škol,” sdělila 
místostarostka města Marcela 
Dvořáková.
Výuka na dálku probíhala nej-
prve pro žáky druhého stupně, 
od pondělí 20. dubna je již při-
pravený pravidelný rozvrh i pro 
děti z prvního stupně. Většinou 
má jedna třída dvě hodiny učení 
denně, výjimečně tři.
Přes program Microsoft Teams 
si mohou žáci mezi sebou nebo 
s učitelem dopisovat, posílat si 
hlasové zprávy, sdílet nejrůz-
nější dokumenty i vypracovávat 
zadané úkoly. Velkou výhodou 
je funkce nahrávání výukové 
hodiny, nepřítomní žáci si video 
mohou pustit později.

dávána zpětná vazba. Pro děti, 
které mají problém s přístupem 
ke stránkám nebo se jim nedaří 
úkoly stáhnout, je ve škole služ-
ba, která vždy od 7 do 10 hodin 
okopírované materiály předá-
vá a v některých případech je 
posílá i poštou. Zapojeni jsou 
 i asistenti, kteří připravují spe-
ciální úkoly pro žáky a často s 
nimi individuálně komunikují a 
připravují je.
Pedagogičtí pracovníci jsou  
v kontaktu nejen možností se-
tkávání ve škole, ale také onli-
ne přes Teams formou pravi-
delných provozních porad, kde 
vyhodnocujeme a řešíme naše 
postupy.
Jsem velmi hrdá na náš peda-
gogický sbor, který je od po-
čátku iniciativní a snaží se všem 
dětem věnovat a komunikovat  

Uzavření naší mateřské ško-
ly jsme využili k šití roušek, 
dezinfekci hraček a pomůcek,  
abychom děti přivítali do čistého 
a bezpečného prostředí šaten  
a tříd. Také jsme malováním ob-

ze všech našich žáků, což je lec-
kdy vyšší docházka než při běž-
né výuce. “Těší nás, že škola na 
zcela novou situaci zareagovala 
velmi pružně. Vedení školy bralo 
ohledy nejen na žáky samotné, 
ale i na své učitele a rodiče dětí. 
Přípravy výuky na dálku neby-
ly překotné, ale naopak pro-
myšlené, postupně spuštěné, 
což se ukázalo jako dobrý krok  
k tomu, aby se ani ne do měsí-
ce mohla rozjet tato forma učení 
pro všechny žáky školy. Děkuji 
všem učitelům i žákům, že tuto 
situaci společně zvládají. Také 
velmi děkuji týmu Microsoftu za 
to, že školám ve všem vychází 
vstříc a flexibilně reaguje na po-

2. stupni, konkrétně v 9. ročníku, 
s jejichž pomocí a zájmem o pří-
pravu na střední školy se nám již 
v průběhu dalšího týdne od vy-
hlášení mimořádných opatření 
podařilo vytvořit funkční systém 
online výuky, zapojit pedagogy 
2. stupně, přizvat žáky dalších 
tříd a vytvořit rozvrh. Díky tomu 
se žáci 7. až 9. ročníků pravidel-
ně setkávají a učí online.
Na 1. stupni to byly třídní učitel-
ky, které se snažily najít s dětmi 
komunikační kanály, nejčas-
těji je to Skype nebo telefon  
a e-mail.
Pravidelně jsou na stránkách 
školy a v elektronické žákov-
ské knížce vyvěšované úkoly 
pro jednotlivé třídy a odkazy na 
procvičování. Žáci úkoly přes 
e-mail nebo aplikaci Bakaláři 
odesílají ke kontrole a je jim pře-

V Mateřské škole Síbova se ani 
v karanténě nezahálí. Čas vy-
užíváme k činnostem, na které 
nám během školního roku ne-
zbývá čas nebo je není možné 
za přítomnosti dětí realizovat.  

V současné době, kdy jsou žáci 
nuceni být většinu času doma, 
částečně nahrazuje společná 
výuka společenské vazby. Děti 
si před začátkem hodiny nebo 
o přestávce mohou společně 
povídat. “Žáci nejen že komuni-
kují se svými vrstevníky a učiteli 
pomocí digitálních technologií, 
ale také se učí využívat výukové 
aplikace při učení, vyjadřovat se 
pomocí digitálních prostředků, 
jako jsou texty, tabulky, obráz-
ky, video a podobně, učí se po-
třebné informace získávat z růz-
ných digitálních zdrojů a sdílet je  
v týmové práci. Nerozvíjí se jen 
žáci, ale i učitelé. Získávají, po-
suzují a sdílejí data, informace  
i obsah svých předmětů s pou-
žitím digitálních technologií. Jak 
žáci, tak učitelé pracují na svém 
osobním rozvoji. V tomto obdo-
bí, kdy jsme nuceni být doma, 
zjišťujeme, jak je pro nás a pro 
žáky důležitá znalost moderních 
technologií, které v rámci gra-
motností využijeme v takových-
to krizových životních situacích,” 
popsala výhody jinak nelehké 
doby Nikol Meyerová.            (pn)

s nimi, někteří i rozváží úkoly 
dětem, někteří se podíleli na šití  
a distribuci roušek nejen našim 
zaměstnancům, ale také dalším 
občanům Bíliny. Všem za jejich 
mimořádnou práci velmi děkuji.
V současné době probíhají ve 
škole intenzivní stavební práce 
v rámci projektu města Bíliny 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). 
Hlavním cílem je modernizace 
odborných učeben a kabinetů 
ve 3. patře, zajištění bezbari-
érovosti školy a modernizace 
datové sítě. Učebny a kabinety 
již získávají novou podobu, nyní 
probíhají práce před školou, 
kde se připravuje bezbariérový 
nájezd. Začala i druhá etapa re-
konstrukce kotelny. 

Marie Sechovcová, ředitelka školy

rázků zpříjemnili prostředí le-
háren, aby se dětem v pohodě 
odpočívalo. Celá budova uvnitř 
i zvenku prokoukla. Věříme,  
že budeme v brzké době moci 
otevřít . Děti se tak po delší době 

setkají se svými kamarády, na 
které se určitě moc těší, stejně 
jako my na ně.

Učitelky MŠ

ZŠ ALÉSKÁ

ZŠ LIDICKÁ

MŠ SÍBOVA

VZDĚLÁVÁNÍ
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MĚSTO BÍLINA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 

ŘEDITELE/KY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace

Předpoklady:
· odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pe-

dagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
· znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

· občanská a morální bezúhonnost
· zdravotní způsobilost

· organizační a řídící schopnosti

Předpokládaný nástup 1. 9. 2020
Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením „Konkurs MŠ Síbova – neotvírat“, a to 

buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina do 13. 5. 2020 do 16 hodin nebo poštou na adresu Městský úřad Bílina, od-
bor školství, kultury a sportu, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina tak, aby byla doručena na Městský úřad Bílina do 13. 5. 2020.

Více informací na www.bilina.cz.

Zápisy do bílinských mateřských škol a jeslí

Zápisy se budou konat v termí-
nu od 2. do 16. května 2020.

Formuláře žádosti o přijetí včet-
ně povinných příloh (čestné pro-
hlášení a informovaný souhlas) 
budou k dispozici od 20. dubna 
2020:
- on line: na webu jednotlivých 
školek, na webu města
- v papírové formě: v Mateřské 
škole Čapkova, Aléská a Antoní-
na Sovy a v jeslích Žižkovo údolí
- na recepci městského úřadu

Vyplněný formulář žádosti spo-
lu s čestným prohlášením, kopií 

rodného listu a informovaným 
souhlasem je možno doručit na 
jednotlivé mateřské školy:
- datovou schránkou
- e-mailem s uznávaným elek-
tronickým podpisem (nelze 
prostý email)
- poštou
- osobním předáním v budovách 
jednotlivých mateřských škol a 
jeslí (vyhnout se vyšší koncent-
raci osob)
S vyplněním žádosti poradí v 
nutných případech přímo v ma-
teřské škole nebo v prostorách 
organizace Člověk v tísni (mobil: 
608 121 375), a to ve dnech:

- 4. až 7. května 2020 vždy od 8 
do 14 hodin
- v úterý 5. května 2020 od 8 do 
16 hodin

Upozorňujeme, že pro děti v 
předškolním věku je povinná 
předškolní docházka. Ve škol-
ním roce 2020/2021 se tedy 
týká dětí, které se narodily od 1. 
září 2014 do 31. srpna 2015. Ne-
přihlášení dítěte k povinnému 
předškolnímu vzdělávání je po-
važováno za přestupek.

Děti můžete zapsat do těchto 
mateřských škol:
MŠ M. Švabinského 664 - 417 
821 067, www.msbilina.cz
MŠ Antonína Sovy 668 - 417 534 
436, www.msbilina.cz
MŠ Čapkova 869 - 417 823 580, 

www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - 417 823 
681, www.mscapkovabilina.cz
MŠ Síbova 332 - 417 823 860, 
www.ms-bilina.cz
MŠ Žižkovo údolí 275 - 417 823 
883, www.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264 - 417 829 128, 
www.ms-bilina.cz
Jesle Žižkovo údolí - 417 823 
883, www.ms-bilina.cz

O přijetí dítěte budete informo-
váni na webových stránkách a 
úředních deskách jednotlivých 
mateřských škol pod číslem 
jednacím. Dovolujeme si vás po-
žádat, abyste v této mimořádné 
situaci přihlásili své dítě jen na 
jednu mateřskou školu.

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou  
v letošním roce zápisy do mateřských škol a jeslí jinou 
formou – bez přítomnosti dětí.
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V návaznosti na usnesení vlády 
České republiky a v součinnosti 
s městem Bílinou byl Dům dětí 
a mládeže Bílina určen hejtma-
nem Ústeckého kraje jako zaří-
zení, které bude vykonávat ne-
zbytnou péči o děti věku od 3 
do 10 let, jejichž zákonní zástup-
ci jsou zaměstnanci bezpeč-
nostních sborů, obecní policie, 
poskytovatelů zdravotních slu-
žeb, orgánů ochrany veřejného 
zdraví, příslušníci ozbrojených 
sil, zaměstnanci obcí zařazení 
do obecních úřadů k výkonu 
sociální práce, krajů zařazení 
do krajských úřadů k výkonu 
sociální práce a poskytovate-
lů sociálních služeb a finanční 
správy. Dětská skupina má ma-
ximální kapacitu 15 dětí, je zří-
zena s platností od 23. března 
2020 do odvolání a v provozu je 
všechny dny v týdnu v čase od 
6 do 18 hodin.
Přihlašování dětí probíhá nej-
později do 9 hodin předchozí-

Žák Michal Brožek ze ZŠ Aléská 
v minulosti zabodoval v SUDO-
KUfestu na Obchodní akademii. 
Ten stejný žák se probojoval i 
do finále IT soutěže O nejlep-
šího Ajťáka Teplicka. A na Prů-
myslovce obsadil krásné druhé 
místo. Nutno zmínit, že v silné 
konkurenci žáků z devátých tříd 
z celého okresu. Michal je te-
prve osmák. V Sudoku soutěžil 
se svým dědou Jaroslavem Liš-
kou, tentokrát jej doprovodila 
jeho maminka.

Těsně před uzavřením škol vy-
robily děti z družiny Základní 
školy Aléská malý dinopark, 
který zdobí chodbu u vstupu. 

Péči zajišťujeme pro Bílinu  
a obce v ORP Bílina - Ledvice, 
Hostomice, Hrobčice, Lukov, 
Měrunice, Ohníč, Světec. Služba 
je zdarma.
Do DDM dítě doprovází a chodí 
vyzvedávat pouze jeden do-
spělý, který při příchodu pode-
píše potvrzení o bezinfekčnosti, 
vstupuje pouze za první uzavře-
né dveře. Dospělý i dítě jsou vy-

ho pracovního dne, aby mohla 
být zajištěna péče. Přihlašování 
probíhá prostřednictvím adresy: 
krista.sykorova@ddmbilina.
Na adresu rodič zašle jméno, 
příjmení, datum narození a byd-
liště dítěte, dále uvede případné 
potravinové alergie a zdravotní 
omezení, požadovanou dobu 
péče, svého zaměstnavatele  
a telefonní kontakt.

Michal kromě hodnotné ceny 
získal pro svou třídu VIP před-
nášku na aktuální téma Kyber 
bezpečnost/kriminalita v po-
dání učitele IT Toniho Kolucha. 
Domluvený termín přednášky 
zhatil koronavir, ale samozřejmě 
nabídka stále platí.
Těšíme se na setkání s žáky v 
ZŠ Aléská a hlavně na našeho 
příštího nadějného studenta IT 
oboru Michala Brožka.

Jana Vachoušková
zástupkyně ředitele 

Osamocené dinosaury nemá v 
tuto chvíli kdo obdivovat, poko-
chejte se tedy uměním dětí ale-
spoň na fotografii.                   (red) 

Prvňáčci ze Základní školy 
Aléská vyrobili krásná obrázko-
vá přání pro pacienty bílinské 
léčebny dlouhodobě nemoc-
ných. Přestože sami do školy 
nechodí, rodiče neváhali donést 
přání do školy. Sešlo se jich ně-
kolik desítek. Nemocné jistě po-
těší.                                            (pn)

baveni ochrannou rouškou, po-
kud dítě nemá roušku, je mu po 
dobu pobytu poskytnuta.
Dětem je městem poskytován 
oběd, svačinu si děti přinesou 
vlastní. Pro děti je každý den 
připravený program. Děti si hrají  
v herně, která je plně vybavena. 
Dále využívají naší novou hernu 
se stolním fotbálkem, tělocvič-
nu, učebnu PC, ale i si hrají na 
venkovním hřišti. Již proběhlo 
několik výtvarných dílen, pečení 
a zdobení perníčků, velikonoční 
nadílka a mnoho dalších aktivit. 
Snažíme se dětem co nejvíce 
zpříjemnit čas strávený u nás.
Dále jsme se také zapojili do šití 
látkových roušek, které pravi-
delně odevzdáváme na Městský 
úřad v Bílině. Také u nás vznik-
lo místo, kde si každý může vzít 
zdarma roušku před vchodem 
do DDM každý den od 6.30 do 
15.30 hodin.

Věra Ryjáčková

O děti zaměstnanců záchranných složek je postaráno

Bílinský multitalent 
zazářil v IT soutěži

Dinosauři čekají, až se děti 
vrátí do družiny

Obrázky od dětí velmi 
potěšily seniory

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TEPLICE ZŠ ALÉSKÁ
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POMOC RODINĚ V NELEHKÉ SITUACI

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Andrejka z Bíliny je jedna ze tří dětí na světě 
s vzácným onemocněním, trpí leukodystrofií  

Květnová příroda je nejkrásnější z celého roku

Tentokrát nebudeme sedět 
doma, číst nebo sledovat v tele-
vizi chmurné zprávy o pandemii. 
Každý z nás si potřebuje pročistit 
hlavu od starostí, takže vyrážíme 
ven.
Květen, májový měsíc rozhazující 
plnými hrstmi kolem nás spous-
tu voňavých květů všech barev, 
svěží zeleně a cvrlikání ptáčků, 
narozených i vylíhnutých mláďá-
tek, ten se nesmí nechat jen tak 
uplynout. Vyjděte ven, zhluboka 

„Už ve třech měsících po naro-
zení Andrejky jsem si všimla, že 
se nevyvíjí stejně jako Gábinka. 

vdechněte vůni šeříkových květů, 
nechte se pohladit od sluníčka a 
hned bude nálada lepší. Jestli se 
procházíte raději večer a zadíváte 
se na oblohu na západní straně, 
můžete obdivovat nádhernou 
Večernici, planetu Venuši, která 
se třpytí na sametově modrém 
nebi jako drahokam.
Na vycházku můžete zajít do list-
natých lesíků, kde uvidíte něžnou 
bílou květinku, konvalinku von-
nou (Convallaria majalis). Vloni se 
jí v okolí Bíliny dařilo, hojně rostla 
i v lesích za Bezovkou. Bělounké 
zvonečky mezi sytě zelenými lis-

Neudržela hlavičku a navíc byla 
jako hadrová panenka. Naše paní 
doktorka nás poslala na neu-

rologii, kde nám bylo sděleno, 
že je Andrejka líné dítě s velkou 
hlavou. Nicméně si nás pozva-
la na další kontrolu a vypsala 
poukaz na rehabilitační cvičení.  
A tak jsme chodili cvičit v domnění,  
že je vše v pořádku. Cvičili jsme  
i doma a mysleli si, že Andrejka to 
vše rozcvičí a dožene své dvojče 
Gábinku. Bohužel se tak nestalo 
a v deseti měsících udělali An-
drejce EEG vyšetření se závěrem 
opoždění o jeden trimenom,“ říká 
maminka Gabriela Emingrová.
Jenže to nejhorší přišlo až týden 
před Andrejky prvními naroze-
ninami, kdy dostala záchvat ve 
spánku. “Rychlá záchranná služ-
ba nás odvezla do krajské ne-
mocnice. Cestou měla Andrejka 
dvakrát zástavu dechu. Pro mě to 
byla strašná bezmoc. Moje hol-
čička bojuje o život a já jí nemohu 
pomoci. Na JIRP ležela skoro tý-
den, kde jí udělali všechna možná 
vyšetření včetně lumbální punk-
ce a magnetické rezonance, která 
potvrdila tu nejhorší zprávu. Lékař 
nám sdělil, že Andrejka má velmi 
vážné onemocnění mozku, které 
se nedá léčit - leukodystrofii,” po-
psala maminka.
Byli tedy odesláni do Prahy na 
kliniku Ústav dědičných a meta-
bolických poruch, kde si Andrej-
ku převzali do péče. Udělali dal-
ší nutná vyšetření, kde se mělo 
potvrdit, o jakou leukodystrofii se 
jedná. Testy nepotvrdily ani jednu 
z dosud známých leukodystrofií. 
Při další návštěvě docent nabí-
dl zařadit Andrejku do výzkumu, 
který probíhá v Holandsku. Rodi-

na souhlasila, protože stále dou-
fá, že se najde lék, který alespoň 
zastaví progresi této nemoci. 
“Víme, že Andrejka je jediná v naší 
republice s tímto onemocněním. 
Ve světě jsou jen další dvě děti. 
Jelikož se jedná o nové onemoc-
nění ze skupiny leukodystrofií, tak 
vlastně ani nevíme, co bude dál. 
Víme pouze to, že tyto onemoc-
nění mají velice špatnou prognó-
zu,” dodala Gabriela Emingrová.
Andrejce je nyní 9 let, je na úrovni 
2,5 letého dítěte, jen v řeči je jako 
tříleťák. Stále nosí pleny, sama se 
pořádně nenají, za noc se několi-
krát budí, na procházky musí mít 
zdravotní kočárek a do budoucna 
vozík. Andrejka má ještě těžkou 
mentální retardaci, epilepsii, těž-
ší ADHD s hyperkinetickou po-
ruchou, oční vadu, špatně chodí. 
„Mojí pomoc a dohled potřebu-
je 24 hodin denně. Je to pro mě 
náročné jak fyzicky, tak i psy-
chicky, ale já to nikdy nevzdám.  
Je to moje holčička, moje usmě-
vavé sluníčko. Jen díky ní jsem 
pochopila, o čem je život,“ uvedla 
maminka.
Veřejnost může Andrejce a její 
rodině pomoci v nelehké život-
ní situaci přispěním na zakou-
pení nejrůznějších pomůcek.  
I malou finanční částku mohou 
lidé zasílat na transparentní účet  
u organizace Život dětem číslo 
83297339/0800, variabilní sym-
bol je 4343.

Zdroj: agentura JV Press

ty uchvátí  každého. Hlavně nave-
čer, když zapadá slunce a kvítky 
konvalinek omamně voní, ty chví-
le si nenechte ujít. Ale pozor, něž-
ná konvalinka je prudce jedovatá.
A co květinky milující vodu?  
Ty nám sucho likviduje, bohužel. 
Před pár roky u lesních potůčků a 
na mokrých loukách zářil do dáli 
blatouch bahenní (Caltha palust-
ris - na fotografii Jaroslava Cho-
lavy). Patřil ke koloritu naší české 
přírody, doufám že o této krás-
né trvalce nebudeme brzy psát  
v minulém čase.

 Jitka Brejníková 

Dnes devítiletá Andrejka z Bíliny se narodila společně 
se sestrou Gábinkou jako zdravé miminko.

Nebudu se ptát, zda se mnou půjdete na procházku 
rozkvetlou jarní přírodou. 
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RADY REALITNÍHO MAKLÉŘE

DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Jak se chovat, když na Vaší nemovitosti vázne exekuce?

V zelených autobusech 
se opět platí u řidiče

Doručení rozhodnutí o exekuci předchází pravomoc-
né a vykonavatelné rozhodnutí, což znamená nemalé 
potíže.

Asi jednou z nejhorších životních 
zkušeností je uvalení exekuce na 
vlastní nemovitost, která násled-
ně spadne do dražby. Nemovitos-

Nástup předními dveřmi je tedy 
znovu povolen. Povinnost no-
sit roušky či jakoukoliv vhodnou 
ochranu přes nos i ústa zůstává 
nadále. Omezení školních spojů, 
noční dopravy a turistické dopra-
vy včetně cyklobusů stále platí. 
Do odvolání také platí nepou-
žívání tlačítka STOP pro výstup, 
cestující musí včas dát najevo 
svůj záměr, že chce vystoupit. 
„Po dobu trvání mimořádných 
opatřeních v dopravě jsme po-
stupně dovybavili dopravce 
osobními ochrannými pomůcka-
mi a dopravci zavedli pravidelné 
dezinfikování dotykových ploch 
ve vozech. I díky tomu jsme se 
po předchozím jednání s našimi 
dopravci rozhodli k postupnému 
návratu do normálu v rámci ces-
tování veřejnou dopravou,“ řekl 
k rozhodnutí náměstek hejtma-
na pro oblast dopravy Jaroslav 
Komínek. Zabránění přístupu  
a sezení na přední řadě sedadel 
u řidiče je plně v kompetenci 

jednotlivých dopravců. Ústecký 
kraj zatím z prostředků státu či 
vlastních rozdělil mezi dopravce 
160 tisíc ústenek, 3 768 respirá-
torů, 48 tisíc rukavic a 36 tisíc li-
trů dezinfekce na ruce. Aktuálně 
probíhá rozdělení dalších 47 tisíc 
ústenek, přes 20 tisíc rukavic  
a 1 780 ochranných brýlí.
Vzhledem ke snížení počtu ces-
tujících veřejnou dopravou a ne-
možnosti odbavování u řidiče je v 
rámci Dopravy Ústeckého kraje 
odhadován pokles tržeb za bře-
zen zhruba o 23 milionů korun. 
Veřejná doprava se postupně 
vrací do normálu i na železnici. Ve 
vlacích už jsou cestující odbavo-
váni od úterý 14. dubna. S ohle-
dem na další vývoj situace do-
poručujeme cestujícím sledovat 
stránky www.dopravauk.cz, Fa-
cebook Dopravy Ústeckého kraje 
a případně kontaktovat dispečink 
DÚK na čísle 475 657 657. 

(red)

ti se totiž v dražbě vyvolávají za 
třetinu hodnoty proti znaleckému 
odhadu. Rozdíl ceny, za kterou je 
možné prodat nemovitost na trhu 
a za kterou může být nakonec 
vydražena, může být propastný. 
Rozhodně nemá význam dražbu 
nemovitosti bojkotovat tím, že 
neumožníte zájemcům prohlíd-
ku, nebo různými výhružkami. 
Jediné, co vám to může přinést, 
je nízká účast zájemců o dražbu a 
tím výrazně snížíte možnou cenu, 
za kterou se nemovitost může 
vydražit.

Komunikace s věřiteli 
Nejhorší v případě hrozby exeku-
ce je, dělat tzv. mrtvého brouka. 
Nekomunikovat s věřiteli je asi 
největší chybou. Nikdo asi neza-

pomene a nebo nenechá jen tak 
skutečnost, že má někde pohle-
dávku. Před takovým problémem 
se nelze schovat ani tím, že si 
nebudete přebírat poštu. Odpo-
vědnost za doručení písemnos-
ti je totiž na straně adresáta. To 
znamená, že zásilka je po splnění 
zákonných povinností považo-
vána za doručenou, i když jste si 
ji nepřečetli. V každém případě 
je dobré s exekutory v zájmu co 
nejnižších nákladů na exekuci ko-
munikovat.

Exekutor 
Pokud jste již ve fázi, že na vaše 
dveře klepe exekutor, vězte, že 
je oprávněn vstoupit do vašeho 
domu či bytu i bez vašeho sou-
hlasu. Měl by se vám prokázat 
služebním průkazem a listinami, 
které ho k provedení exekuce po-
věřují. V rámci zabavování majet-
ku se provádí soupis zabavených 
věcí, který si prostudujte a pokud 

na něm budou uvedeny věci, 
které vám nepatří, označte je. U 
soudu můžete podat vylučovací 
žalobu na takové věci.

Řešení 
Nejlepším řešením je takové ži-
votní situace eliminovat. Pokud 
se vám ale stane, že přestanete 
zvládat plnit své závazky a plat-
ba dluhů je nad vaše momentál-
ní možnosti, je lepší oslovit např. 
finanční nebo realitní makléře. Ti 
vám mohou pomoci při komu-
nikaci s věřiteli a zařídit např. od-
klad, nebo snížení splátek. Nebo 
pokud máte nemovitost je lepší 
ji prodat za tržní cenu a vyřešit 
tíživou situaci. S tím vám umíme 
pomoci, včetně komunikace s vě-
řiteli. Tuto službu umíme zajistit.

Janu Parkmanová
RE/MAX Synergy

Cestující v zelených autobusech Dopravy Ústeckého 
kraje si opět mohou zakoupit jízdenku u řidiče podle 
platného ceníku. 

NADAČNÍ FOND SLZA ZVÍŘAT

Adolfeen pomáhá 
nadačnímu fondu

Jde o plyšového maňáska v po-
době delfína. Populární se stal 
zejména díky svému excentric-
kému humoru, slovním hříčkám  
a roztomilému zjevu.
Nadační fond Slza zvířat podpo-

ruje různé zvířecí útulky v jejich 
činnosti. Zaměřuje se hlavně na 
propagaci útulků a jejich zvířat, 
zprostředkovává dary ve formě 
krmiva i potřebných digitálních 
technologií.                                  (pn) 

Novou podporou Nadačního fondu Slza zvířat z Bíliny 
se stal zvířecí patron Adolfeen, který je sám adopto-
ván DJ Roxtarem. 
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SPOLEČNOST

ELEKTRÁRNA LEDVICE

ELEKTRÁRNA LEDVICE

Česko svítí modře: Na porozumění autismu energetici 
modře nasvítili ledvickou elektrárnu

Dezinfekce z Ledvic putuje do Thomayerovy 
nemocnice, týdně posílají až 700 litrů 

Své provozy či administrativní 
budovy napříč celou republikou 
proto v noci z 2. na 3. dubna na-
svítila modře. Modrá je totiž sym-
bolem komunikace – jedné ze tří 
oblastí, které jsou pro osoby s au-
tismem problematické a pro vzá-
jemné porozumění zcela zásadní. 
Zmodrala tedy i ledvická elek-
trárna. „Přestože nás všechny trá-
pí současná epidemie koronaviru, 
nesmíme zapomínat na ostatní. 
Proto se již pošesté zapojujeme 
do kampaně Česko svítí modře. 
Nasvícením našich objektů po 
celé České republice chceme již 
tradičně poukázat na důležitost 
komunikace o autismu a bourá-
ní bariér a mýtů, které autismus 
provázejí. Je nám ctí zároveň letos 
podpořit první autistickou konfe-
renci v Česku, na jejíž přípravě se 
aktivně podílejí sami lidé s poru-
chou autistického spektra a mno-

Nemocnice patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České re-
publice. Denně tak potřebuje až 
100 litrů dezinfekčního prostřed-
ku, zásoby mívá však jen vždy na 
pár dnů.
Podle vedoucího odboru che-
mické režimy v Elektrárně Ledvi-
ce Richarda Seydla dodají týdně 
nemocnici 700 litrů Anti-Covidu. 
„První dodávka 15 kanystrů byla 
expedována 15. dubna,“ říká Ri-
chard Seydl. „Těší nás, že může-
me přispět takto významné ne-
mocnici.  Dezinfekci pro ni nejen 
vyrobíme, ale i dovezeme.“
Již na počátku března se přitom 
sama Skupina ČEZ ocitla v situa-
ci, kdy s ohledem na rizika šíření 
nákazy koronavirem, potřebova-
la dezinfekci na ruce. Jednalo se 
ovšem o absolutně nedostatko-
vé zboží, a tak se v laboratořích 
rozhodli ji vyrobit. Samozřejmě, 
že hned na začátku vyvstaly dvě 
otázky:  Dokáží si energetici sami 
dezinfekci vyrobit? A bude vů-
bec účinná a zároveň bezpečná? 
„Pracovali jsme podle schválené 
receptury Světové zdravotnické 

zí z nich na ní budou i přednášet,“ 
řekla Michaela Chaloupková, lea-
der udržitelného rozvoje a členka 
představenstva Skupiny ČEZ.
Podle koordinátorky kampaně 
Marty Pečeňové se také stát, že 
se v době platnosti opatření sou-
visejících s řešením pandemie 
na veřejnosti setkáme s dítětem 
nebo dospělým člověkem, který 
nebude reagovat zrovna podle 
našeho očekávání nebo obecně 
platných nařízení. „Mějte prosím 
na paměti, že se může jednat  
o člověka s autismem, pro které-
ho není snadné dodržet všechna 
platná nařízení. Neznamená to, že 
je chce obejít, že je nechce dodr-
žet, jen vzhledem ke svému stavu 
toho nemusí být na sto procent 
okamžitě schopen. Není to zlý 
úmysl nebo schválnost,“ dodává 
koordinátorka. 

(red)

organizace WHO. Nevěděli jsme 
ovšem, jak účinný prostředek to 
bude. Potřebovali jsme ověřit,  
že neúčinkuje jen na bakterie,  
ale i na viry. Zvláště na malé oba-
lené viry, jakým je i koronavirus, 
případně i na neobalené viry, 
které jsou obecně hodně odol-
né. Státní zdravotní ústav v Praze 
výrobek ověřil a Zdravotní ústav v 
Ostravě pak potvrdil, že náš Anti-
-Covid účinný je,“ dodává Richard 
Seydl s tím, že ověření potvrdilo 
ohleduplnost desinfekce k lid-
skému zdraví bez vedlejšího účin-
ku dermatitidy.
Výroba tisícilitrového kontejneru 
trvá asi 2 až 3 hodiny. Dezinfekce 
musí poté ještě 72 hodin stát, aby 
v ní doběhly všechny chemické 
procesy. Teprve pak ji lze distri-
buovat směrem ven. Pracovníci 
ji vyrábějí denně, zpočátku i o ví-
kendech.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro seve-

rozápadní a střední Čechy

Také letos se Skupina ČEZ připojila k osvětové kampa-
ni Česko svítí modře, která má zvýšit povědomí veřej-
nosti o problematice autismu. 

Až do konce nouzového stavu bude Skupina ČEZ do-
dávat pražské Thomayerově nemocnici dezinfekci na 
ruce, která vznikla v laboratořích v Elektrárně Ledvi-
ce a následně získala i potřebou certifikaci pro výrobu 
účinného a pro zdraví nezávadného výrobku.
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Rada města vzala na vědomí 
záměr společnosti Lidl vybudo-
vat v Bílině novou velkoprosto-
rovou prodejnu potravin s doplň-
kovým sortimentem domácích 
potřeb v prostoru ulic Bílinská a 
Spojovací. Předpokládaný ho-
rizont možné realizace je rok 
2025.

Rada města schválila přesun fi-
nančních prostředků ve výši 50 
000 Kč na aktualizaci projekto-
vé dokumentace a zajištění inže-
nýringu projektu na revitalizaci 
lázeňského parku. Tato projek-
tová dokumentace bude sloužit 
jako podklad pro podání žádosti  
o dotaci z operačního programu 
životního prostředí.

Rada města schválila účetní 
závěrky všech příspěvkových 
organizací města za rok 2019 – 
Městských technických služeb 
Bílina, základních a mateřských 
škol, školní jídelny, základní 
umělecké školy a domu dětí a 
mládeže.

Rada města schválila zveřej-
nění záměru pronájmu prostor 
sloužících podnikání na adrese 
Mírovém náměstí 46 o celkové 
výměře 184 m2.

Rada města schválila zapoje-
ní Mateřské školy Švabinského 
jako partnera s finančním pří-
spěvkem v rámci výzvy Potra-
vinová pomoc dětem ve vážné 

Rada města rozhodla zrušit tra-
diční bílinský jarmark, který se 
měl uskutečnit 2. května 2020, 
a to z důvodu vyhlášení nouzo-
vého stavu a omezení pohybu 
osob na území ČR.

Rada města schválila uzavře-
ní smluv o výpůjčce na čističky 
vzduchu z důvodu prevence 
před nákazou koronavirem. Čis-
tičky byl zapůjčeny mateřským 
školám, domu dětí a mládeže, 
městským technickým služ-

bám, Hornické nemocnici s po-
liklinikou, praktickým lékařům a 
lékárně na Teplickém Předměs-
tí.

Rada města schválila vyhlášení 
konkurzního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředi-
telky Mateřské školy Síbova.

Rada města rozhodla vypsat 
veřejnou zakázku na stavební 
práce s názvem Snížení energe-
tické náročnosti bytových domů 

sociální nouzi IV. Cílovou skupi-
nou je 6 dětí ze sociálně slabých 
rodin.

Rada města vzala na vědomí 
informaci o provozu bílinských 
mateřských škol během hlav-
ních prázdnin v roce 2020.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
na zakázky:
- demolice technického objektu 
olejového hospodářství vedle 
plavecké haly,
- demolice zemědělské stavby v 
ul. B. Němcové,
- vybudování chodníku v ulici 
Mostecká – od hřbitova.

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou na rekon-
strukci školní jídelny při ZŠ Za 
Chlumem je nabídka společnos-
ti NATURTEP, s. r. o. Komplet-
ní rekonstrukce bude probíhat  
o letních prázdninách.

Rada města rozhodla, že nej-
výhodnější nabídkou na ostrahu 
majetku v areálu bývalých lázní 
Kyselka, koupaliště Kyselka, mi-
nigolfu a letního kina je nabídka 
Společnosti pro ostrahu Lázní 
Kyselka.

v ul. 5. května 268–271, ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení. 
Akce je spolufinancována z Inte-
grovaného regionální operační-
ho programu.

Rada města odsouhlasila vy-
užití finančního daru ve výši 
1.750.000 Kč, který každoročně 
městu Bílina poskytují Severo-
české doly, a. s., na vybudování 
volnočasové plochy před cent-
rální školní jídelnou.

Rada města revokovala usne-
sení, kterým bylo rozhodnuto 
realizovat rekonstrukci kanaliza-
ce v areálu polikliniky podle stu-
die tlakové kanalizace a rozhod-
la připravit zadávací řízení na 
rekonstrukci stávající gravitační 
kanalizace. K tomuto rozhodnutí 
rada města dospěla po předlo-
žení odborných posudků.

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 21. dubna formou videokonference

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se uskutečnilo 31. března formou videokonference

VÍCE NA:
WWW.BILINA.CZ

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 výmě-
ře 76,87 m2 pro využití jako provozovna.

Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlou-
va o nájmu prostoru sloužícího podnikání

na dobu neurčitou 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 potřebné re-
vize 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. 

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu 
PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

 na adrese Bílina, Mírové náměstí č.p. 46. Celková výměra činí 183,96 m2.
 Bližší informace poskytneme na MÚ Seifertova 1, odbor nemovitostí a investic, 1. patro, č. dveří 205 osobně nebo telefonicky: 417 810 974. 

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 podniká-
ní č. 102 na adrese Bílina, Aléská č.p. 255, I. nadzemní podla-
ží, k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celkové výměře 31,60 m2.

Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlou-
va o nájmu prostoru sloužícího podnikání

na dobu neurčitou 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 potřebné re-
vize 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.

Žádost zasílejte na adresu: Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská č. p. 50/4418 31 Bílina
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RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji svým kolegyním a kolegovi z MŠ Maxe Švabinského a Antoní-
na Sovy za zvládnutí provozu v mimořádných opatřeních bez paniky.
Odvedli jste velký kus práce na výbornou. Děkuji, že vás mám.

Ing. Bc. Ladislava Pěchová
ředitelka MŠ

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 22. března 2020 nás opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, strýc, švagr

Přemysl Choutka
Uctěte prosím jeho památku. 
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Zarmoucená rodina. 

Dne 13. května 2020 oslavil 92. narozeniny náš tatínek,dědeček a pradě-
deček

MIROSLAV SCHAUER
Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a pohody a lásky přeje celá 
rodina.

Dne 20. května tomu bude 10 let od tragického úmrtí mé manželky

Jany Majerové
 
Vzpomíná manžel s rodinou. 
Infinitum propter tristitiam in corde.

Dne 28. dubna 2020 oslavila své 80. narozeniny paní 

Lidmila Tillová
Vše nejlepší, hlavně hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí manžel Her-
bert, dcera Ludmila s manželem, vnučka Jana, pravnoučata Marek, Jiřík, 
bratr Miroslav s manželkou a ostatní příbuzní.

Dne 9. května jsme vzpomněli druhé výročí, co nás navždy opustil pan 

Jiří Votruba 
Stále vzpomínají družka Štefa, sestra Věra, Lenka, Lucka 
a ostatní příbuzní.

Dne 27. dubna 2020 oslavila své životní jubileum 90 let naše milovaná ma-
minka, babička, prababička

Věra Vyskočilová
Do dalších let přejeme hodně zdravíčka, lásku, štěstí, spokojenost 
a úsměv na tváři. Blanka s rodinou.

VZPOMÍNKA

INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ

NOVÁ VÝSADBA

Ve městě rostou desítky 
nových stromů
Během zimního období musely být v Bílině z různých 
důvodů pokáceny stromy.

Jednalo se o nemocné, provoz-
ně nebezpečné, polámané, pří-
padně nevhodně umístěné stro-
my. Oproti tomu se jen za letošní 
jaro vysázelo již osmdesát no-
vých stromů. Patnáct lip bylo vy-
sazeno u silnice 1/13 od nádraží 
směrem na Teplice, osmnáct 
jírovců pudrových před benzín-
kou na Teplice, deset sakur a 
dvě stě keřů v ulici Kmochova a 
sedmatřicet jírovců a lip v aleji v 
ulici Boženy Němcové. 
Zjara vykvetly i okrasné záhony. 
Nejkrásnější jsou snad na Žižko-

vě a Pivovarském náměstí, nově 
také vedle budovy úřadu na Žiž-
kově náměstí. Jedná se o cibu-
loviny, například tulipány, mod-
řence či narcisky. Po odkvětu 
je nahradí letničky, například 
macešky. 
Na Žižkově náměstí byly loni 
nově vysazené sazenice bylin, 
ale byly zničené zřejmě venčí-
cími se psy, proto budou letos 
nahrazené odolnějšími dřevna-
tými rostlinami, třeba vajgéliemi 
nebo hortenziemi.

(red)
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SOKOL

TENIS

ATLETIKA

Zemřel bývalý starosta bílinských Sokolů 

Tenisté přišli o své soustředění i o soutěže družstev

Atletům se dařilo trénovat podle videonávodů

V úterý 28. dubna zemřel ve věku 88 let dlouholetý 
bývalý starosta TJ Sokol Bílina Josef Krhounek.

Vzhledem k tomu, že někteří naši svěřenci i přes špat-
né podmínky ve světě vycestovali na konci února na 
svoji zimní dovolenou do ciziny, byli jsme je nuceni 
upozornit, aby následujících 14 dní po návratu necho-
dili na tréninky. 

Nouzový stav a omezení pohybu nesou atleti těžce. Přeci jen všichni jsme duší 
sportovci a pohyb potřebujeme.

V úterý 28. dubna zemřel ve 
věku 88 let dlouholetý bývalý 
starosta TJ Sokol Bílina Josef 
Krhounek. Po celá léta bylo jeho 
jméno spojeno se Sokolem Bí-
lina. Když se řeklo Sokol Bílina, 
každému naskočilo jméno Josef 
Krhounek. Po jeho odchodu do 
nebe už nikdy nebude Sokol Bí-
lina takový jako předtím. Je po-
třeba připomenout jen málo z 
toho, co udělal pro Sokol Bílina, 
Sokol jako takový a vlastně pro 
město Bílina.

Bohužel se toto rozhodnutí 
klubu shledala i s nepocho-
pením ze strany rodičů, a tak 
jsme z preventivních důvodů a 
kvůli ochraně ostatních hráčů 
i trenérů uzavřeli 10. března te-
nisovou školičku do odvolání. 
Během následujících pár dní 

Josef Krhounek byl členem So-
kola od roku 1947. Jako doroste-
nec cvičil na XI. Všesokolským v 
Praze. Zasloužil se především o 
obnovu činnosti Sokolské župy 
Krušnohorské se sídlem v Ústí 
nad Labem v roce 1990 a ná-
sledně historického uspořádání 
župy Krušnohorské – Kukaňo-
vy se sídlem v Duchcově. Zde 
působil jako I. místostarosta 
předsednictva župy. Zabýval se 
především obnovou sokolských 
jednot a navrácením sokolské-

stejně všechno zavřeli a vyhlá-
sili nouzový stav. Kurty jsou již 
sice otevřené a klub počítá s 
otevřením tenisové školičky, ale 
pouze s podmínkou, že to ne-
bude riskantní. Klub již zakoupil 
dezinfekci, která bude hráčům 
k dispozici na kurtech a nadále 

ho majetku. Stál v čele příprav-
ného výboru TJ Sokol Bílina a 
zasloužil se o jeho registraci do 
svazku České obce Sokolské již 
3.3.1990. Byl zvolen starostou 
výboru jednoty a tuto funkci vy-
konával až do roku 2009.
V rámci župy vedl nácvik star-
ších cvičenců a cvičenek (Věrné 
gardy) na XII. VS v roce 1994 v 
Praze. K 100. Výročí založení 
Sokola Bílina organizačně za-
bezpečil Tyršovy slavnosti ve 
spojení se župním sletem a prů-
vodem městem Bílina. Byl pro-
pagátorem „běhu Terryho Foxe“ 
a moderního sportu florbalu. Byl 
u zrodu tohoto sportu (1999) i v 

bude vybízet k dodržování hygi-
enických opatření. 
Začátkem května měli být hrá-
či na  přípravném soustředění, 
které se samozřejmě zrušilo. 
Poté měly probíhat každý ví-
kend soutěže družstev (měli 
jsme postavit do soutěží 8 druž-
stev), které jsou zatím také zru-
šené. Celostátní turnaje, které 
má klub pořádat od konce červ-
na a letní prázdninové příměst-
ské kempy jsou zatím nejisté. 
Samozřejmě je to už pro rodiče 
dlouhé, když děti nemají svo-
jí zájmovou činnost a spousty 

naší jednotě. V roce 2008 v ka-
tegoriích III. obsadil náš oddíl v 
přeboru ČOS západ 1.místo a v 
celorepublikovém přeboru ČOS 
místo druhé. V letech 1995 – 
1998 působil jako tajemník župy 
Krušnohorské - Kukaňovy. Z 
profesního hlediska se podílel 
na organizaci údržby a provozu 
sokolského majetku.

Za TJ Sokol Bílina děkujeme, 
Pepo, za vše, co si udělal pro naší 
jednotu a Sokol. Budeme na tebe 
vzpomínat se smutkem.

Radek Nedbálek, současný 
starosta TJ Sokol Bílina

rodičů chce své děti posílat na 
tréninky co nejdříve, ale my je 
vybízíme, aby ještě vydrželi.  
Všichni hráči dostali informa-
ci, že jsou kurty otevřené, a že 
mohou chodit hrát v kruhu ro-
dinném, nebo s kamarádem, ale 
vše za dodržení přísných hygie-
nických pravidel a bez využívaní 
šaten, sprch a záchodu. 
Těšíme se až bude takzvaně po 
všem a budeme moci zase začít 
volně dýchat a fungovat.

Mgr.  Lucie Lugsová 
prezident klubu LTK Bílina

Nouzový stav a omezení pohy-
bu nesou atleti těžce. Přeci jen 
všichni jsme duší sportovci a po-
hyb potřebujeme. Během naší 
sportovní kariéry jsme však pře-
konali spoustu překážek, a proto 
i s touto, poměrně velkou, jsme si 
poradili.
Všechno to není jen o tom, že 
jsme přišli o závody, na které se 
zejména nejstarší připravovali 
takřka půl roku, absolvovali ně-
kolik soustředění a přípravu sou-
středili na letní sezónu. Měla nás 
čekat jak mistroství republiky, 
tak také druhá liga mužů a žen a 
spousta důležitých mítinků. Ně-
kteří cílili na reprezentační dres.

Je to také o tom, že na stadionu 
trávíme všichni poměrně dost 
času a sociální kontakt nám 
prostě chybí. S většinou atletů 
komunikujeme přes sociální sítě, 
posíláme návodná videa a trénin-
ky, které na dálku absolvují. Po-
máhá nám v tom i atletický svaz.
Tréninkové možnosti jsou znač-
ně omezené - většina trénuje v 
parcích, na zahradách. Někteří 
obdrželi i část vybavení hned na 
začátku, aby jejich tréninky byly 
opravdu kvalitní.
Situace se postupně uvolňuje, 
teď už můžeme běhat po men-
ších skupinkách spolu. Každý tý-
den se uvolňuje další a další na-
řízení, a to je dobře, protože se na 
trénink se vším všudy těšíme.

Jaromír Říha, prezident klubu



Divadlo za oknem: městem projeli veteráni
V pátek 1. května projela Bílinou spanilá jízda vozidel ve veteránském věku, kterou vedlo alegorické auto divadla V Pytli. Divadelníci i řidiči 
veteránů alespoň na dálku zdravili diváky, kteří si kvůli vyhlášenému nouzovému stavu nemohli přijít auta prohlédnout nebo se přijít pobavit 
společně na jedno místo. 
Motoristický májový průvod projel městem od Teplic, zamířil potěšit oko pacientů léčebny dlouhodobě nemocných v Hornické nemoc-
nici s poliklinikou, poté projel náměstím a přesunul se k Domu se soustředěnou pečovatelskou službou. K vidění byla nejen osobní auta,  
ale i vojenská technika nebo motocykly.                                                                                                                                                                                       (pn) 

Foto: Pavlína Nevrlá


