
Další  č ís l o  Bí l inskéh o zp ravodaj e  vyj de  11 .  září

8  /  XXX /  14.  srpna MĚSÍČNÍK BÍLINSK A

ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE

Práce metařů 
je nikdy nekončící denní dřina 

Ve městě se chystá 
několik dopravních změn 

DRŽÍME SPOLU, 
UKÁZALY CITROËNY 
SRDCEM NA NÁMĚSTÍ
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Foto: Pavlína Nevrlá



na ploše kolem morového 
sloupu zaparkovaly do tvaru 
srdce.

Lidé ve sbírce opět pomohli 
Terezce, tentokrát na nový 
vozík a trupovou ortézu
Prostřednictvím organizace 
Znesnáze21 mohli lidé přispět 
libovolnou částkou na nový 
vozík a trupovou ortézu pro 
handicapovanou Terezku 
Kretschmanovou z Bíliny.

Opravy ochozů na věži se opět 
oddálily
Odborná firma, která měla do září 
opravit ochozy na městské věži, 
odstoupila od zakázky.

Do sběrného dvora mohou lidé 
odvážet odpad zdarma
Pokud potřebujete vyhodit něco, 
co se nevejde do běžné popelnice, 
můžete to odvézt do sběrného 
dvora zdarma.

Nejmenší občánci byli přivítáni 
do života
V červnu se uskutečnilo první 
letošní vítání občánků. Jsme velice 
rádi, že jsme mohli přivítat
všechny naše nejmenší 
spoluobčánky i za období, kdy 
nám to nouzový stav neumožnil.

Práce metařů je nikdy nekončící 
denní dřina, odpadky jsou 
po ránu všude po zemi
Dvanáct pracovníků Městských 
technických služeb se každý 
den stará o čistotu Bíliny, města 
o rozloze zhruba třech desítek 
kilometrů čtverečních.

Strážníci o prázdninách kontrolují 
mládež, nezletilci jsou často 
pod vlivem alkoholu
Městská policie v poslední době 
zaznamenala nárůst problematiky 
konzumace alkoholu mladistvými 
osobami.  

O titul Nej sestřička bojuje i Šárka 
Kuželová z Bíliny
Dvanáct sympatických zdravotních 
sester se uchází o hlasy již ve 
12. ročníku soutěže BATIST Nej 
sestřička 2020.

Altánek na Kyselce zaplní krásné 
šaty
V hudebním altánku na Kyselce v 
Bílině se uskuteční 1. ročník Módní 
přehlídky Beauty Fashion Night v 
sobotu 15. srpna od 17.30 hodin. 

Držíme spolu, ukázaly citroëny 
srdcem na náměstí
Skoro šest desítek vozů značky 
Citroën si mohli prohlédnout lidé 
na Mírovém náměstí v Bílině. Vozy 
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Bílinský zpravodaj je do schránek 
distribuován zdarma.

Vážení čtenáři,

srpnové vydání Bílin-
ského zpravodaje při-
náší jako hlavní téma 
dopravní změny ve 
městě. Seznamte se  
s nimi na straně 12 a 13. 
Ukázalo se, že se po-
čty parkovacích míst, 
kterých snad nebude 
nikdy dostatek, dají na-
výšit nejen investicemi 

do nových parkovišť, ale také v uvozovkách 
pouhou změnou dopravního značení. Měs-
to nyní k tomuto způsobu přistoupilo, a na 
komunikacích tak přibudou desítky nových 
možností, kde mohou řidiči nechat stát 
své auto. Další změny se týkají průjezdu 
Opletalovou ulicí nebo vyznačení koridoru  
pro cyklisty.
Naopak méně příjemným téma je článek 
o práci metařů technických služeb. Prošli 
jsme s nimi po ránu Sídliště Za Chlumem  
a Teplické Předměstí. Pohled na to, co mu-
sejí během pár hodin stihnout uklidit, byl ža-
lostný. Pytel na odpadky mají naplněný za 
pár minut, než sídliště obejdou, naplní jich 
desítky. Odpadky se válí snad všude, u la-
viček je to nejhorší. Smutný pohled však byl  
i na dětská hřiště pokrytá plastem. Jejich 
práce je nekonečná, denně uklízejí stejná 
místa, denně desítky pytlů odpadu. Vážně 
není co závidět, naopak. 
Začtěte se i do ostatních článků zachycují-
cích dění ve městě, přeji příjemné čtení.

Pavlína Nevrlá, šéfredaktorka

REDAKCE BÍLINSKÉHO 
ZPRAVODAJE

Šéfredaktorka: 

Pavlína Nevrlá
tel.: 774 564 894

Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj: 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz 
+420 774 564 894

Adresa: 
Městský úřad Bílina,
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

E-mail:  
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: 
Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
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a vyhrazujeme si právo editora
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PEJSEK K ADOPCI
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Lord

Nejspíše kříženec, asi 8 let starý pes, váha 
při příjmu 31.5 kg, v kohoutku cca 58 cm, 
kastrovaný. 
Lord je velmi temperamentní psí kluk, který 
už sice není nejmladší, ale životního elánu 
má opravdu na rozdávání. Lord je k lidem 
přátelský, na vodítku lehce táhne, na povely 
zatím nereaguje, mlsky na něj také moc ne-
platí. Lord je kluk, který i přes svůj věk bude 
potřebovat zaměstnat správně hlavičku  
a nožky, aby nevyváděl lumpárny. Ideální 
pro něj bude socializace a následný výcvik 
poslušnosti a k tomu dobrý parťák. Ostatní 
psy si spíše vybírá, pokud zvažujete rozšířit 
vaši stávající smečku, doražte do útulku i s 
vaším stávajícím psem či fenou. 

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 
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ODBOR NEMOVITOSTÍ A INVESTIC

ODBOR NEMOVITOSTÍ A INVESTIC MĚSTSKÁ VĚŽ ZŮSTANE LETOS UZAVŘENA

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

ZPRAVODAJSTVÍ

Plocha před garážemi dostane nový povrch

Opravy kašny jsou ukončeny Opravy ochozů na věži se oddálily, 
firma odstoupila od smlouvy

Sochy v parčíku jsou vyčištěné

Na základě požadavku občanů bude město realizovat 
opravu ploch před garážemi v ulici Čapkova – vrchní 
patro.

Plocha před garážemi bude as-
faltová, po vzoru spodních dvou 
pater. Zakázka bude realizová-
na společností PETROM Stavby, 
a. s., se kterou je již podepsána 
smlouva o dílo. 
V současné době je zveřejněna 
soutěž na služby technického 
dozoru stavebníka, který bude 
celou akci hlídat po technické 
stránce. Podle harmonogramu 
prací bude stavba trvat čtyřicet 
pracovních dnů od předání sta-

Na Mírovém náměstí dokončilo 
město opravy kašny. Odborní-
ci opravovali technologii, tedy 
elektroniku, rozvody vody, čer-
padla a čidla. Také bude prove-
dena oprava hydroizolace kašny. 
Veškeré práce skončily v čer-

Odborná firma, která měla do 
září opravit ochozy na měst-
ské věži, odstoupila od zakázky.  
Zástupce společnosti Allkon  
s. r. o. pro Český rozhlas uvedl, 
že důvodem je délka výběro-
vého řízení, během které si už 
firma na dobu realizace oprav 
zajistila jiné zakázky.  
Výběr dodavatele potvrdila ko-
mise svými podpisy 13. května a 
následně Rada města 10. červ-
na. O rozhodnutí byl dodavatel 
informován 16. června a o osm 
dní později od zakázky odstou-
pil.

Tři sochy v parčíku na Pivovar-
ském náměstí jsou zrestaurova-
né. Všechny jsou nyní vyčištěné 
mechanickým i chemických 
způsobem a nabalzamované.  
U jedné sochy provedli odborní-
ci i částečné zlacení.             

(red)

veniště. Předběžný termín zahá-
jení prací je plánován na 3. srp-
na. Tomu však předchází vydání 
povolení se zvláštním užíváním 
komunikace, který vydává od-
bor dopravy. Na základě tohoto 
povolení budou na stavbu umís-
těny dopravní značky, které bu-
dou informovat občany o pro-
bíhajících stavebních pracích.  
V případě zahájení prací 3. srpna 
by měla být stavba dokončena 
25. září.                                               (red)

venci, nyní je již kašna v provo-
zu, Do konce prázdnin přibudou  
na náměstí stojany na kola. 
Jakmile budou dodány, nechá je 
město nainstalovat. Opět může 
práce ovlivnit počasí. 

(red)
Letos bude připravena nová ve-
řejná výzva na opravu ochozu 
radniční věže s realizací v roce 
2021 na počátku stavební sezó-
ny.
Veřejnost se nemůže rozhléd-
nout z městské věže už tři 
roky. Společnost, která by byla 
schopna opravy ochozů zajistit, 
se nedaří najít. Podobná situace 
se totiž odehrála již loni, kdy fir-
ma, která vyhrála výběrové říze-
ní, následně od zakázky odstou-
pila. Důvod byl tehdy takový,  
že nemohla zajistit závěsné le-
šení.                                             (pn)



z nedaleké restaurace, přičemž si spletl 
dům. Strážníci muži vysvětlili jeho omyl a 
doprovodili ho až k jeho bytu. Muž si hlíd-
ce postěžoval, že cestou domů ztratil te-
lefon. Strážníci proto poté uvedenou trasu 
prošli, telefon nalezli, seniorovi jej donesli  
a v pořádku předali.                                     (mp)
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KRIMI

SVODKY MP BÍLINA

SVODKA JSDH BÍLINA

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

Strážníci o prázdninách kontrolují mládež, 
nezletilci i děti jsou často pod vlivem alkoholu

Více volného času o prázdninách však není 
jedinou příčinou tohoto negativního jevu. 
Mládež má bohužel v některých případech 
prakticky zcela volný přístup k alkoholu, ne-
boť někteří obchodníci nerespektují zákon a 
v prodeji alkoholu mladistvým nebo dokon-
ce dětem nevidí žádný problém. 
Neméně závažné je však jednání obsluhují-
cího personálu některých restauračních za-
řízení.  I v tomto směru strážníci v nedávné 
době opakovaně zaznamenali porušení zá-
kona. Obsluhující personál se vždy vymlou-
val na to, že osoby vypadaly dospěle. Zákon 
však o jejich povinnostech hovoří jasně  
a personál či majitelé restaurací a hospod 
jej velmi dobře znají. Městská policie Bílina 

naposledy řešila hned tři obdobné případy. 
Letošním smutným rekordem byl nezletilec 
s dvěma promile alkoholu. Opilá mládež ne-
kontroluje své chování v mnohem vyšší míře 
než dospělé osoby, má tendence k vanda-
lismu a jiným projevům narušujícím veřejný 
pořádek. 
V této souvislosti strážníci apelují také na 
odpovědnost rodičů, aby se zajímali, v ja-
kém stavu se mládež vrací domů. Je obecně 
známo, že u vnímavějších jedinců se opako-
vané požívání alkoholu může poměrně rych-
le překlopit do toxikomanie, kde závislost  
a s ní spojené devastující účinky na mladý 
organismus nastupují velice rychle. Strážníci 
tuto problematiku považují za velmi závaž-

nou a společensky nebezpečnou, proto se 
budou kontrolní činností intenzivně zabývat. 
Fyzické osobě, která alkohol podá nebo 
prodá mladistvému mladšímu osmnácti let, 
hrozí pokuta až 150 tisíc korun, pokud podá 
či prodá alkohol osobě mladší patnácti let, 
pak hrozí pokuta až 300 tisíc korun. 
V případě, že osobě mladší osmnácti let 
podá nebo prodá alkohol právnická osoba 
(provozovatel) hrozí mu pokuta až jeden mi-
lion korun. Pokud však provozovatel podá či 
prodá alkohol osobě mladší patnácti let, pak 
hrozí pokuta dvojnásobná, tedy dva miliony 
korun. 
Pokud by ale byl nezletilci či mladistvému 
alkohol podán, prodán nebo poskytnut opa-
kovaně anebo ve větší míře, mohlo by být 
takové jednání považováno za trestný čin se 
sazbou odnětí svobody až na jeden rok. 

(mp)

Způsobili nehodu a ujeli pryč

V minulých dnech se strážníkům podařilo 
dohledat hned tři řidiče, kteří provozem vo-
zidla způsobili škodu na cizím majetku a na 
místě nehody podle dikce zákona nezůstali. 
Ve všech třech případech sehrály význam-
nou roli záznamy z kamerového systému. 
Řidička, která poškodila dvě dopravní znač-
ky, řidič, kterému tak úplně nevyšlo vyjíž-
dění z parkoviště, přičemž poškodil dvě jiná 
vozidla a nakonec mladík, který nevlastnil 
řidičský průkaz, a přesto nasedl na neregis-
trovaný skútr. Dovádění mladíka dopadlo, 
jak zákonitě muselo. Třemi poškozenými vo-
zidly a zbabělým útěkem z místa. Strážníci 
postupně, a to i za pomoci záznamů z kamer, 
zjistili pachatele a informace o nich předali 
Policii ČR. 

Opilý řidič táhl na laně další auto

Posilnit se před jízdou alkoholem není zrov-
na dobrý nápad. Činit tak prakticky pod ka-
merou strážníků už vůbec ne. A přece se na 
jednom z bílinských sídlišť našel řidič, který 
se přesně takto zachoval. Navíc za svým 
vozidlem táhl na laně jiné auto. Řidič stihl 
ujet naštěstí jen několik stovek metrů, než 
byl hlídkou zastaven. Provedená decho-
vá zkouška byla samozřejmě pozitivní. Na 
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která 
řidiči zakázala další jízdu. Strážníci poté na 
místě s řidičem sepsali oznámení k přísluš-
nému správnímu orgánu. Řidiči hrozí pokuta 
od 2 500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení od 
šesti měsíců do jednoho roku.

Založili černou skládku pod kamerami 
strážníků

Městská policie čas od času najde místo, 
kde se začíná tvořit černá skládka. A proto-
že strážníci mají k dispozici účinné technic-
ké prostředky, nasazují je na tato místa nebo 

Jednotka byla  v červenci povolána
ke čtyřem událostem. 

Jednalo se o požáry, při kterých členové 
jednotky zasahovali v dýchacích přístrojích. 
Dvakrát zasahovali u požáru výškové budo-
vy a dvakrát u požáru rodinného domu.

na místa, kde se skládky v minulosti tvořily,  
a lze předpokládat, že se tam někdo poku-
sí odpady opět uložit. Díky těmto technic-
kým prostředkům se v posledních několika 
dnech podařilo odhalit hned dva pachatele, 
kteří si nelámali hlavu s odvezením odpadu 
a prostě ho vyložili v přírodě. K jejich smůle 
zrovna v místech monitorovaných městskou 
policií. Jejich dohledání a usvědčení tak pro 
strážníky nebyl nijak zásadní problém. Obě-
ma pachatelům byla uložena tučná pokuta.

Senior si spletl dům

Strážníci byli přivoláni k bytovému domu, 
do kterého se dle oznamovatelů prý dobý-
vá nějaký cizí muž. Hlídka na místě zjistila,  
že se jedná o seniora, který se vracel domů  

Městská policie v poslední době zaznamenala nárůst problematiky  
konzumace alkoholu mladistvými osobami.
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Děti se učí pravidla silničního provozu i o prázdninách

Snížení energetické náročnosti bytových domů bylo 
zahájeno, zateplené budou do konce roku

Do sběrného dvora mohou lidé odvážet odpad zdarma

ODBOR DOPRAVY

ODBOR DOTACÍ A PROJEKTŮ

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

Na nově opraveném dopravní hřišti na Tep-
lickém Předměstí je živo i o prázdninách. Vy-
užívají ho děti z příměstských táborů Domu 
dětí a mládeže. Seznamují se tam se zá-

kladními pravidly silničního provozu. Od září 
budou hřiště využívat čtvrťáci ze základních 
škol. Ty čeká v rámci preventivních progra-
mů městské policie jak teoretická výuka, tak 

i praktická část, při které se budou po hřišti 
prohánět podle pravidel silničního provozu 
na jízdních kolech nebo koloběžkách. 

(pn)

Město Bílina v loňském roce získalo dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu na dva projekty s názvem „Sníže-
ní energetické náročnosti bytového domu 
čp. 268 a 269 v Bílině“ a „Snížení energetic-
ké náročnosti bytového domu čp. 270 a 271 
v Bílině“. Stavební práce budou provedeny 
nejpozději do konce roku 2020.

Pokud potřebujete vyhodit něco, co se ne-
vejde do běžné popelnice, například starý 
koberec, otlučenou omítku po opravě kou-
pelny, postel, sedací soupravu, větve, starou 
televizi, počítač, tiskárnu, ledničku, pračku, 
zářivky, baterie, pneumatiky a jiné, vyřeší to 
za vás sběrný dvůr. Můžete do něj odvézt  
v podstatě všechny odpady, které vzniknou 
u vás doma a nevejdou se do kontejneru, 
případně do něj vůbec nepatří (to platí ze-
jména pro nebezpečné odpady).

Kdo a za jakých podmínek smí do sběrné-
ho dvora odvézt odpad?

Ukládání odpadu ve sběrném dvoře je pro 
obyvatele města Bíliny. Mohou tam uložit 

V uplynulých týdnech proběhlo výběrové ří-
zení na zhotovitele stavebních prací, kterým 
se stala společnost NATURTEP spol. s r.o. 
Koncem června 2020 byly zahájeny staveb-
ní práce na obou domech.
Předmětem projektu je zateplení obvo-
dových stěn, střech, resp. stropu nad po-
sledním podlažím a stropu sklepa. Těmito 

500 kilogramů ročně zdarma. Pokud lidé 
tento limit překročí, může tento limit po in-
dividuální domluvě s vedením sběrného 
dvora navýšit (tel.: 721 353 396). To platí ze-
jména v případech, kdy lidé předělávají byd-
lení, upravují zahrádku, opravují části bytu  
či domu, vyklízí byt či dům po rodičích a po-
dobně. 
V minulých letech docházelo ke zneužívání 
služeb sběrného dvora lidmi, kteří podnikají, 
a na sběrný dvůr odvezli odpad z jejich pod-
nikatelské činnosti zdarma. To není možné.
Od ledna letošního roku funguje na sběr-
ném dvoře váha a každý obyvatel, který při-
jede odevzdat odpad, dostane vážní lístek. 

Monika Türbachová 
odpadový hospodář MTS Bílina

stavebními úpravami dosáhnou oba bytové 
domy energetické náročnosti klasifikačního 
stupně „B“, přičemž původní klasifikační stu-
peň před zateplení byl „F“. Spotřeba energie 
by měla po realizaci opatření klesnou zhru-
ba o 2/3.
Na tyto projekty vedené pod registračními 
čísly CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011361  
a CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011362 čerpá 
město Bílina dotaci z Integrovaného regio-
nálního operačního programu ve výši 1,7 mil 
Kč na každý z domů.

Ing. Renata Straková
vedoucí odboru 

Provozní doba sběrného dvora:

období od 1. dubna do 31. října: 
od úterý do soboty 
mezi 9. a 17. hodinou

období od 1. listopadu do 31. března:
od úterý do soboty 
mezi 8. do 16. hodinou

polední přestávka je vždy od 11.30 do 12 
hodin

ve svátky je zavřeno
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ANKETA 

NOVINKY U VÝBĚHU OVEČEK

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

O titul Nej sestřička bojuje 
i Šárka Kuželová z Bíliny

Rostliny pomohou 
k ochlazení salaše

Preventivní opatření pro 
návštěvníky polikliniky

Pacienti zvládli olympijské 
disciplíny na jedničku

Jejím cílem je především podě-
kovat sestrám a nelékařským 
pracovníkům za jejich celo-
roční práci. Mezi finalistkami je  
i Šárka Kuželová z Bíliny. Pracuje  
na pozici staniční sestry aneste-
ziologicko-resuscitační jednotky 
v teplické nemocnici. Sama říká, 
že práce anesteziologické sestry 
je náročná, ale zajímavá. Že se 
dostala až do finále soutěže vní-
má jako ocenění své práce, má z 
něj radost.
Hlasování probíhá na strán-
kách www.nejsestricka.cz až do  
6. září 2020.

V letním výběhu u oveček při-
byly dvě úpravy. K obrušování 
paznehtů oveček slouží chodní-
ček podél plotu, který je mimo 
jiné vybudován z betonového 
odpadového materiálu. Dalším 
novým prvkem je konstrukce k 
ochraně antiparazitárních rostlin, 
jež budou ovečky pozvolna oždi-

Samozřejmostí je taktéž dodržo-
vání všech hygienických zásad. V 
akutních případech roušku může 
poskytnout Rouškovník, strom 
který se nachází u vstupu do 
nemocnice oplývající rouškami, 
nebo taktéž personál recepce.
Každý návštěvník prostor HNsP, 
lékárny nevyjímaje, musí dodr-
žovat bezpečný rozestup ale-
spoň 1,5 metru od dalších klientů. 
Hlavním cílem tohoto mimořád-
ného opatření je přerušit souvislý 
epidemický proces a zastavit ná-
růst této pandemie v co nejkrat-
ším čase. 
V případě nedodržení požadova-
ných restrikcí může dojít k odmít-
nutí ošetření pacienta či vyhoš-

Zaměstnanci Hornické nemoc-
nice s poliklinikou připravili pro 
pacienty lůžkových oddělení 
a klienty sociálních lůžek letní 
olympiádu. Ta byla začala za-
pálením olympijského táboráku 
nejstarší pacientkou lůžkových 
oddělení. Kuličky, házení na ple-
chovky, trefování otvorů, šipky, 
petanque, lovení rybiček - to vše 
byly disciplíny, kterých se paci-

Záměrem projektu je vyzdvih-
nout podstatnou úlohu sester 
a bratrů ve zdravotnictví, je-
jich profesionalitu a chování 
nejen k pacientům a vyjádřit jim  
touto akcí poděkování. „Letošní 
rok byl pro všechny zdravotníky  
nesmírně náročný a domnívám 
se, že si zaslouží obdiv nás všech 
za profesionalitu i nasazení, kte-
ré v uplynulých měsících proká-
zali. Je nám ctí, že touto formou 
můžeme přispět k ocenění jejich 
práce a vyjádřit své díky,“ řekl 
Tomáš Mertlík, generální ředitel 
společnosti Batist Medical.     (red)

bovat. Tyto 
r o s t l i n y , 
například 
chmel, po-
slouží také 
k částečné 
izolaci, a to 
především 
v horkých 
l e t n í c h 

dnech, kdy vzrostlý porost bude 
pohlcovat sluneční paprsky, a 
vnitřek salaše se tak ochladí. 
Výčnělek na boku konstrukce 
slouží ovečkám jako drbadlo, 
protože v letním výběhu neros-
tou stromy. 

(red)

tění z prostor nemocnice HNsP 
v Bílině.
S naším doručením máte mož-
nost předat vaším blízkým věci 
na lůžková oddělení, pro případ, 
že by se situace opět rapidně 
zhoršila a bylo nutno přistoupit  
k přísnějším opatřením.
Při návštěvě svých blízkých je 
nutno stále dodržovat maximál-
ní počet navštěvujících osob 2, 
nosit roušky či jinou alternativu 
zaručující protekci úst a nosu.  
V případě nedodržení požadova-
ných restrikcí nebude umožněn 
kontakt s pacienty LDN v HNsP 
Bílina.
Sledujte aktuální vývoj situace.

(red)

enti zhostili se ctí a podali skvělé 
výkony. Následovalo vyhláše-
ní vítězů a zasloužená oslava.  
K občerstvení byl výborný do-
mácí štrůdl, špekáčky, perník, 
nelkoholické pivo nebo limoná-
da. 
Vítězové si odnesli medaili, birell 
a perníček. Po celou dobu dob-
rovolníci hráli na kytaru a atmo-
sféra byla veselá.                     (red)

Dvanáct sympatických zdravotních sester se uchází  
o hlasy již ve 12. ročníku soutěže BATIST Nej sestřič-
ka 2020.

Rozhodnutím Krajské hygienické stanice z důvodu 
zhoršení situace v Ústeckém kraji v rámci epidemie 
COVID-19, je ve všech prostorách nemocnice povin-
né nosit roušky, nebo jinou alternativu zaručující 
ochranu úst a nosu.

NÁVŠTĚVY LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ:

Středa: 14:00 – 17:00 hodin
Sobota: 14:00 – 17:00 hodin
Neděle: 14:00 – 17:00 hoidn



Ráda bych Vás pozvala na další 
vítání občánků v roce 2020, kte-
ré se uskuteční 22. září a 15. pro-
since od 14.30 a od 15.30 hodin.
Uzávěrka nahlášených dětí je tý-
den před konáním akce.

Svatební obřady pro výročí 25 
let sňatku (stříbrná svatba), 40 
let sňatku (rubínová svatba), 50 
let sňatku (zlatá svatba) a 60 let 
sňatku (diamantová svatba) je 
nutné nahlásit na matrice č. dve-
ří 214, I. poschodí. Je třeba dolo-
žit oddací list manželů. Tuto udá-
lost mohou přijít oznámit přímí 
příbuzní rodiny.

Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubile-
um osobní gratulací pracovníků 
městského úřadu, tj. 80 let, 85 
let a poté každý následující rok, 
mají možnost nejdéle 14 dní 
před uskutečněním akce. Na-
hlásit jubilanta je možné přímým 
členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlásit 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dve-
ří 214, I. poschodí u paní Tučkové 

- tel. 417 810 848, e-mail: tucko-
va@bilina.cz.
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PIETNÍ AKT VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Město uctilo památku
Milady Horákové

Nejmenší občánci byli 
přivítáni do života

U pamětní desky Za svobodu a 
demokracii 17.11.1989 v parčíku 
za Husitskou baštou se v červnu 
sešlo vedení města a veřejnost 
při uctění památky Milady Horá-
kové, která se před 70 lety stala 
obětí justiční vraždy. „Byla to sta-
tečná žena, kterou nezlomili na-
cisté, ani komunisté. Dnes si také 
připomínáme Den politických 

ČSOB otevírá v Bílině pojišťovnu

ČSOB Pojišťovna provozuje v Bílině svou pobočku. Lidé ji najdou 
v ulici Seifertova. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 9 do 17 
hodin, v ostatní dny od 9 do 16 hodin. V pobočce je k dispozici 
vyškolený poradce, který klientům pomůže sestavit pojištění.

Nikola Güntherová
manažerka ČSOB Pojišťovny 

V červnu se uskutečnilo první 
letošní vítání občánků. Jsme ve-
lice rádi, že jsme mohli přivítat 
všechny naše nejmenší spolu-
občánky i za období, kdy nám to 
nouzový stav neumožnil. Děkuji 
všem, kteří se zúčastnili i za přís-
nějších hygienických podmínek, 
které je neodradily a přišli mezi 
nás. I přes velké teplo v obřadní 
síni byly dětičky hodné a atmo-
sféra příjemná a veselá. 
V zaplněné obřadní síni jsme do 
života přivítali tyto děti:
Oliver Knap, Michal Fait, Petr 
Benna, Roman Kykal, Sofie 
Gvozdková, Václav Crhák, Voj-
těch Podrázký, Kristýna Sti-
bůrková, Martin Šulc, Thea 
Prochová, Viktorie Grundová, 
Nikolas Mikšíček, Eliška Mike-
šová, Viktorie Brňovjaková, To-
biáš Legeň, Matěj Müller.
Nejmenší občánky přivítala paní 
starostka Zuzana Schwarz Bař-
tipánová a do života jim popřála 
pevné zdraví a mnoho štěstí. Ob-
řad zpestřily děti z Mateřské ško-
ly Aléská s paní učitelkou, které 
měly připravené pásmo básni-
ček. Děkuji za úžasnou spoluprá-
ci, která jak pevně doufám, bude 
pokračovat i nadále. Rodiče pře-
vzali od zástupců města pamětní 
list, dáreček a květinu. Na závěr 
našeho setkání nám děti zazpí-
valy písničku a rozloučili jsme se 
společnou fotografií.

vězňů. Pietou jsme tedy uctili 
nejen Miladu Horákovou, ale i 
všechny politické vězně, kteří 
byli popraveni, perzekuováni 
nebo uvězněni,“ uvedla starost-
ka města Zuzana Schwarz Bař-
tipánová.
Přítomní na místě položili květiny 
a zapálili svíčky. 

(pn)

SVATBY

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitř-

ních věcí – matrika
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Práce metařů je nikdy nekončící denní dřina, 
odpadky jsou po ránu všude po zemi
Dvanáct pracovníků Městských technických služeb 
se každý den stará o čistotu Bíliny, města o rozloze 
zhruba třech desítek kilometrů čtverečních.

Pavlína Nevrlá

Sbírají odpadky ze země, vyvá-
žejí odpadkové koše, likvidují 
černé skládky, sbírají injekční 
stříkačky i psí exkrementy.  Je-
jich práce je stále náročnější, ve 
městě totiž odpadků neustále 
přibývá. Metaři se shodují, že 
nejhorší situace je na Teplickém 
Předměstí a v Sídlišti Za Chlu-
mem. Odpadky se tam po ránu 
válejí hlavně u laviček a před 
obchody, stále více ale i na dět-
ských hřištích. Dá se však říci, 
že není kus volné plochy, kde 
by se hned několik pohozených 
pytlíků, lahví či plastových oba-
lů nenašlo. Zatímco ještě před 
pár lety počet metařů stačil na 
to, aby zvládli město za denní 
směnu uklidit, v poslední době 
na to jejich síly přestávají sta-
čit. “Dobře si uvědomujeme, jak 
je práce metařů náročná. Na-
víc nikdy nekončí. Den co den 
uklízí stejné lokality od nepo-
řádku jen proto, že jsou někteří 
lidé neteční ke svému okolí. To 
je velká škoda. Pracovníkům 
technických služeb patří velký 

dík, stejně tak jako lidem, kteří 
se o své okolí starají a pomáhají 
ho udržovat čisté,” uvedla mís-
tostarostka města Marcela Dvo-
řáková.

Černé skládky 
i injekční stříkačky

O čistotu  města se aktuálně 
stará devět zaměstnanců stře-
diska čištění města Městských 
technických služeb, dále sedm 
pomocníků v rámci veřejně pro-
spěšných prací a čtyři pracov-
níci veřejné služby, kteří však 
mohou odpracovat maximálně 
třicet hodin měsíčně.
V každodenních směnách se 
střídají po dvanácti. “Denně sbí-
rají odpadky a odvážejí věci vy-
hozené u kontejnerů nebo na 
jiných místech. To jsou většinou 
odpady, které by měli lidé odvá-
žet do sběrného dvora, který je k 
tomuto účelu vybudován přímo 
ve městě. Kromě toho jeden z 
našich pracovníků prochází bě-
hem dvou dnů v týdnu celé úze-
mí města a pečlivě prohledává 
každý kout, kde by se mohly 

nacházet vyhozené injekční jeh-
ly. Když je najde, bezpečně je 
zlikviduje. Součástí jeho trasy 
jsou nejen ulice a zákoutí města, 
ale i areály všech škol a školek, 
dětských a sportovních hřišť i 
zahrada domu dětí a mládeže,” 
vyjmenovala ředitelka Měst-
ských technických služeb Bílina 
Olga Roučková.

Koše každý den

Kvůli stále narůstajícímu množ-
ství odpadků musejí zaměst-
nanci technických služeb ve 
všední dny vyvážet odpadkové 
koše z celého města. Dále pra-
covníci uklízejí dvakrát v týdnu 

Pohádkový les od pohozených 
odpadků, denně z něj vyvážejí 
odpadkové koše a jednou za čtr-
náct dní vymetou tamní ohniště 
a odstraní nedopalky. Stejnou 
péči, jako Pohádkovému lesu, 
věnují i areálu Kyselky. Odtud 
také často vyvážejí koše. “Na 
vyhlídku se však nedostaneme 
s žádnou technikou, a tak muse-
jí dvakrát v týdnu zaměstnanci 
na vyhlídku dva kilometry dojít, 
posbírat odpadky a v pytlích je 
donést zpět, aby je mohli nalo-
žit do vozu,” doplnila ředitelka.  
Ve výčtu prací metařů nesmí 
chybět ani uklízení dětských hřišť 
nebo čištění laviček, židliček  
a stolků na Mírovém náměstí.  

Veřejnost může pomoci

Městské technické služby také 
reagují na požadavky obyvatelů, 
kteří mají zájem o čistější město. 
“Právě díky podnětům veřejnos-
ti v poslední době přibylo v uli-
cích několik odpadkových košů, 
nebo se pracovníci technických 

služeb zaměřili s úklidem na lo-
kality, které jim doporučili lidé, 
protože tam začal být nepořá-
dek,” dodala místostarostka. 
Technické služby mají velký 
přehled o problémových loka-
litách, které je zapotřebí častěji 
uklízet. Dochází však k situaci, 
kdy se znečištění na nějakém 
skrytějším místě objeví jedno-
rázově. “V takových případech 
nám stačí zavolat nebo nahlásit 
věc prostřednictvím Mobilního 
Rozhlasu a zadat lokalitu, my 
ji vyčistíme. Stejně tak to platí  
i o přidávání nových odpadko-
vých košů. Když mají lidé pocit, 
že v některé lokalitě chybí, dají 
nám vědět a my ho tam doplní-
me. Takto se to stalo například 
za bývalým obchodem Meinl  
v Litoměřické ulici,” popsala 
Olga Roučková. Dále přibyly tři 
odpadkové koše na Kyselce, dva  
v lokalitě Za Chlumem, v parčí-
ku v Seifertově ulici a na hřišti  
v Čapkově ulici.
Přestože technické služby dě-
lají vše, co mohou, čisté měs-
to bude až ve chvíli, kdy v něm 
přestanou dělat lidé nepořá-
dek. “Chtěli bychom tedy velmi 
apelovat na veřejnost, aby se 
chovala ohleduplně k ostatním  
i k prostředí, ve kterém sama 
žije. Aby rodiče učili děti neházet 
odpadky po zemi, aby se i mladí 
lidé zamysleli nad svým chová-
ním a vážili si životního prostře-
dí. Všichni si přejeme mít čisté 
město, ale každý musí začít sám 
u sebe,” vyzvala místostarostka.  

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA
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V době virové se děti bavily malováním
Výstavní prostory městské 
knihovny jsou plné obrázků dětí. 
Vytvořily je v době karantény, 
výstava tedy nese název Z doby 
virové. Výtvarnice Bára Kepičo-
vá tehdy vyzvala malé umělce, 

aby zasílali obrázky a celkem se 
jich sešlo neuvěřitelných 2056. 
V bílinské knihovně je nainstalo-
váno devadesát z nich, z rukou 
třiceti malých kreslířů. Nejmlad-
ší autorce jsou dva roky.         (pn)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Altánek na Kyselce zaplní 
modelky s krásnými šaty

Rakovnický fotograf ukáže 
v Bílině pouliční snímky

Kapely hrály 
pro kamerunské kozy

V hudebním altánku na Kyselce 
v Bílině se uskuteční 1. ročník 
Módní přehlídky Beauty Fashi-
on Night v sobotu 15. srpna od 
17.30 hodin. Kulturní akci v Bílině 
pořádá FAST Agency a Beauty 
2000. 
Večer návštěvníky přesvěd-
čí o tom, jak mohou být ženy 
různých postav, štíhlé i silnější, 
malé i větší a hlavně každého 

Současná fotografie představu-
je především pestrost barev a 
různých optických úprav. O to 
více vynikají černobílé fotografie 
různých žánrů. Pražská zastave-
ní je název výstavy rakovnického 
fotografa Luboše Kozlera, který 
se na černobílou fotografii sou-
střeďuje. „Na výstavě prezentuji 
fotografie pražské architektury a 
ulic. Právě Street photo v kombi-
naci s úžasnou architekturou, je 

V Letním amfiteátru Kyselka se 
v červenci konal Koncert pro ka-
merunské kozy. Lidé si užili vy-
stoupení kapel Furyant, Do řady, 
Kurtizány z 25. avenue a Argema. 
V areálu se budou letos konat i 
další velké koncerty. V srpnu si 
mohou lidé přijít poslechnout 
revivalové kapely Lucie Revival, 
Naz Song, New age of Smokie a 
AC/DC Revival band. V září tam 
vystoupí pri Bílinských slavnos-
tech například Bára Basiková 
nebo Richard Krajčo.               (pn)

věku, krásné. Na molu lidé uvi-
dí pod širým nebem, v krásném 
prostředí u hudebního altánu v 
areálu lázní, módu, která pad-
ne každému. Akci uvádí mode-
rátorská dvojice Jirka a Martin. 
Chybět nebude ani doprovodný 
program včetně soutěží. Vstup-
né je 250 korun.

Zdroj: agentura JV Press

pro mě zdroj nekonečné inspira-
ce,“ vysvětlil autor podstatu své 
výstavy a dodal, že fotografie 
byly pořízené během jeho tou-
lek Prahou v průběhu tří let. Čer-
nobílá prezentace představuje 
pro Luboše Kozlera možnost, 
jak lépe prezentovat atmosféru 
města a jeho světelné variace.
Výstava se koná v Galerii Pod 
Věží do 31. srpna. Vstupné je 
zdarma.                                    (hub)

BEAUTY FASHION NIGHT GALERIE POD VĚŽÍ

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Program:

18.30 hodin - zahájení akce
18.45 hodin - přehlídka 19. století
19.00 hodin - přehlídka Summer fashion
19.20 hodin - přestávka, soutěž
19.45 hodin - přehlídka Svatební a společenská móda
20.15 hodin - přestávka
20.30 hodin - přehlídka Dámská Man Fashion (Byznys móda)
20.45 hodin - kulturní přestávka
21.15 hodin - přehlídka Black and White Extravagant Fashion
21.45 hodin - rozloučení a ukončení
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Skoro šest desítek vozů značky 
Citroën si mohli prohlédnout 
lidé na Mírovém náměstí v Bí-
lině. Vozy na ploše kolem mo-
rového sloupu zaparkovaly do 
tvaru srdce. “Tím jsme chtěli dát 
symbolicky najevo soudržnost, 
kterou spolu drží jak účastní-
ci srazu, tak i naši návštěvníci  
v této nelehké době,” uvedl je-
den z organizátorů srazu citroë-
nů Marek Němeček.
Vozy letos vyjely z Loun a pro-
jely spanilou jízdou pětapade-
sátikilometrovou trať Českým 
středohořím. Zajímavostí letoš-
ního srazu byl kromě ostatních 

skvostů originál z dílny Jarina 
Hořavy, který staví speciály na 
podvozku citroënu zvaného 
kachna. Letos předvedl černý 
tříkolový kabriolet. Velmi zají-
mavý pohled byl i na bílomod-
rou sanitku. 
Doprovodný program srazu se 
letos vůbec poprvé konal v Po-
hádkovém lese. “Spojili jsme se 
se spolkem Pohádkový les Bíli-
na a připravili jsme i bohatý pro-
gram pro děti. Mohly si zaskákat 
v nafukovacím hradě, prohléd-
nout si hasičské auto, opéct si 
buřty, hrát si a soutěžit,” doplnil 
organizátor.                                           (pn)

Držíme spolu, ukázaly citroëny srdcem na náměstí
SRAZ CITROËNŮ 2020

Foto: Pavlína Nevrlá, ZS Citroën Bílina
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Ve městě se chystá několik dopravních změn, 
navýší parkovací místa a pomohou cyklistům

Opletalova ulice
Z Pražské ulice již nelze vjet do Opletalovy ulice. Vjezd je možný 
pouze z ulice 5. května. Další změnou je možnost vyjet z obou tam-
ních parkovišť vlevo i vpravo, dříve byl přikázaný směr jen doleva. 
Horní část ulice, nad druhým parkovištěm, je nově jednosměrná.
 

Sídliště Za Chlumem, u zdravotního střediska
Parkoviště přímo před zdravotním střediskem je nově vyhrazeno 
pro jeho zaměstnance, s platnou parkovací kartou, ve všední dny od  
7 do 16 hodin. Obyvatelé blízkých domů tímto krokem nepřišli o žád-
né parkovací místo, v minulosti totiž bylo parkoviště vyhrazeno pro 
sanitní vozy, takže tam případně jiná auta stála neoprávněně. Nyní 
na místech parkovat smí, ovšem pouze ve všední den od 16 hodin 
odpoledne do 7 hodin ráno, dále v sobotu a v neděli.  
 

Přinášíme přehled dopravních změn. Některé již platí, další čekají na osazení dopravními značkami

Sídliště Za Chlumem, točna MHD
V lokalitě točny často neoprávněně parkují auta na různých místech 
a znemožňují tím průjezd a výjezd autobusů. Z tohoto důvodu se ve-
dení města, po poradě s odborem dopravy, rozhodlo provést změ-
nu místní úpravy ve smyslu uspořádání a počtu parkujících vozidel. 
Nejedná se o významnou změnu, neboť na předmětném místě již 
vozidla parkovala.
 

Sídliště Za Chlumem, parkoviště mezi Fontánou a základní ško-
lou (u domu č. 2)
Vjezd na parkoviště naproti vchodu číslo 738 bude nově jedno-
směrný. Vozidla tedy budou moci parkovat nejen po levé straně 
kolmo, ale také po pravé straně podélně. Zákaz zastavení začne 
platit od takzvaného krčku, tedy úzké silnice propojující toto parko-
viště s dalším v horní části kopce. Tam vozy zastavit ani stát nesmí.  
V horní části parkoviště přibude nová dopravní značka označující 
parkoviště pouze pro osobní automobily. Nové dopravní úpravy za-
čnou platit po osazení dopravními značkami v nejbližší době. 
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Teplické Předměstí, Studentská ulice
V části Studentské ulice bude možné parkovat podélně, částečně 
na chodníku. Šíře vozovky pro obousměrný provoz i chodníku to 
umožňuje. Nově tak budou moci řidiči parkovat po pravé straně ve 
směru od černé haly ke služebně Policie ČR. Parkovat částečně na 
chodníku bude možné po osazení dopravními značkami, fotografie 
je jen vizualizací. 
 

Mostecké Předměstí, Liptická ulice
Parkovat podélně, částečně na chodníku, je již nyní možné v ulici 
Liptická. Svislá dopravní značka již tento způsob umožňuje, na místě 
ještě přibude vodorovná dopravní značka na chodníku, která vyme-
zuje, kolik místa mohou auta na chodníku zabrat.
 

Sídliště Za Chlumem, Čapkova ulice
Až deset nových parkovacích míst bude vytvořeno u MŠ Čapkova za 
bývalým obchodem Meinl. Odbor dopravy v současné době zajišťu-
je dopravní značení těchto parkovacích míst.
 

Piktogramový koridor 
pro cyklisty
Na více místech ve městě přibu-
dou zcela nové dopravní značky, 
označující piktogramové korido-
ry pro cyklisty. Tyto značky vy-
značují prostor a směr jízdy cyk-
listů. Řidiče motorových vozidel 
upozorňují, že se nachází na po-
zemní komunikaci se zvýšeným 
provozem cyklistů. Cyklisté tedy 
nemají v tomto koridoru žádné 
přednosti, platí tam pro ně veš-
kerá běžná pravidla silničního 
provozu. Pro řidiče aut nezna-
mená značka žádné dopravní 
omezení, nemusí se samotné-
mu koridoru vyhýbat, jsou pou-
ze upozorněni na možný pohyb 
cyklistů.

Pražská a Spojovací ulice - Kori-
dor pro cyklisty nově povede na 
silnici v Pražské ulici, zhruba od 
polikliniky, až ke kruhovému ob-
jezdu u Lidlu ve Spojovací ulici.

Litoměřická ulice - Cyklisté 
budou moci koridorem projet  
i v ulici 

Litoměřická od Pivovarského 
náměstí až na konec ulice k sil-
nici do Kostomlat.

Mostecká ulice - Koridor povede i celou Mosteckou ulicí, od křižo-
vatky u bývalé Seby až na konec města ve směru do Braňan.

Důlní ulice - Koridor povede také po celé délce Důlní ulice.
 
Koridory povedou vždy v obou směrech komunikace. V letošním roce 
by měly být vyznačené koridory v Pražské a Spojovací ulici, ostatní 
úseky budou vyznačené buďto ještě v tomto roce nebo až v příštím,  
to však záleží na povolovacím procesu a taktéž na vhodných klimatic-
kých podmínkách.
 



14 8 /  XXX /  14.  srpnaBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

POZVÁNKY



8 /  XXX /  14.  srpna BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 15
VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ ČAPKOVA

Malí piráti zažili den plný tajemna
Červnový den byl pro děti ze 
třídy Včelek Mateřské školy 
Čapkova dnem plným tajem-
na, dobrodružství, odvahy, ale 
také rozloučením se školkou. 
Naši nebojácní piráti se museli 
probojovat za pokladem, který 
ukryl kapitán Hook. Chrabří pi-
ráti získali tajemnou mapu, která 
skrývala devět úkolů. Úkoly pi-
ráti plnili společně jako správný 
tým. Poznávali barvy, zvířátka, 
šplhali a ručkovali po lanovém 
žebříku, kreslili pirátské sym-
boly a hádali tajemné hádanky. 
Nakonec objevili krásný poklad 
v pískových dunách, truhlu 
plnou zlatých kamenů, mincí  
a také sladkostí. Děti byly z ce-
lého dobrodružství nadšené.
Při cestě nechyběl ani zpěv pi-
rátské písně. Akce se vydařila  
i díky úžasným kostýmům, kte-
ré si děti samy vyrobily v MŠ. 
Pirátská trička jim budou tento 
den připomínat. Den piráti za-
končili pasováním do role ško-
láků, obdrželi medaili, pamětní 
list a krásnou dětskou knihu 
s osobním věnováním. Zářivá 
očka našich dětí a spokojení ro-
diče nás naplňují energií a mo-
tivují k dalším nápadům. Všem 
moc děkujeme a přejeme krás-
né a slunné prázdniny.

Třídní učitelky ze třídy Včelek

Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

ZÁPIS
PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021

HUDEBNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ 
VÝCHOVA - od 5 let

HRA NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE, 
ZPĚV - od 7 let

VÝTVARNÝ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA - od 5 let

VÝTVARNÁ TVORBA, 
TEORIE A DĚJINY 
VÝTVARNÉ TVORB Y - od 7 let

 

TANEČNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ
VÝCHOVA - od 5 let

TANEČNÍ PRŮPRAVA,
TANEČNÍ PRAXE, 
KLASICKÝ TANEC - od 7 let

 

Bližší informace: tel.: 417 823 095www.zus-bilina.cz, 
Adresa: Mírové náměstí 21/16, Bílina

LITERÁRNĚ-
-DRAMATICKÝ 
OBOR

DRAMATICKÁ 
PRŮPRAVA 
A ZÁKLADY 
SLOVESNOSTI - od 7 let

PODZIMNÍ

1.9.2020 - 3.9.2020
v čase 15.00 - 18.00 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Na táboře 
děti čarovaly

Letní tábor Čarovné údolí uspo-
řádal Dům dětí a mládeže Bílina 
v areálu RS Mladotice. Děti byly 
ubytovány ve dvou až čtyřlůž-
kových nově zrekonstruova-
ných a prostorných chatičkách. 
Program tábora navazoval na 
minulé roky, čarovali jsme s 
kouzelnými bytostmi, plnili je-
jich úkoly a nasbírali spoustu 
odměn. Počasí nám většinu 
času přálo, a tak jsme se vy-
koupali jak v táborem proté-
kající řece Střele, tak v bazénu.  
Prošli jsme si okolní lesy, postavi-
li domečky pro skřítky a lesní víly.  
V polovině tábora jsme si udě-
lali výlet do Muzea v Kožlanech, 
Kralovic a měli jsme i dostatek 
času projít si ZOO Plasy, kde děti 
během celé prohlídky hrály mi-
nigolf. Domů jsme přijeli všichni  
v pořádku a už nyní se těšíme na 
další společný rok, který bude 
opět v areálu RS Mladotice. 

Michaela Pémová
pedagog volného času
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Příměstské tábory odstartovaly léto plné zábavy

Mateřinka pasovala děti na předškoláky

Jako každý rok v Domě dětí a 
mládeže v Bílině probíhají pří-
městské tábory. Celkem máme 
devět příměstských táborů a 
dva výjezdové. První tábor byl 
Sportovně akční. Celých pět dní 
se nejen sportovalo, ale i po-
znávalo. Děti navštívily střelnici, 

na Kyselce a samy si připravily 
zmrzlinové poháry. Stihli jsme 
spoustu výletů, například La-
ser aréna Most, bowling Most, 
Jump aréna Ústí nad Labem a 
Lanové centrum Teplice. V prů-
běhu tábora jsme hráli fotbálek, 
stolní tenis, vybíjenou a jezdili 

I když nám škaredá „teta“ ko-
rona nedovolila pasovat před-
školáky tak, jak jsme zvyklí, my 
jsme si poradili. Na chviličku se 
děti, které v omezeném počtu 
navštěvovaly mateřskou ško-
lu, proměnily v piráty, beruš-
ky, broučky, kytičky a motýlky. 
Veselé karnevalové dopoled-
ne na školní zahradě s hudbou  
a tancem si všichni pěkně užili. 
Příjemným osvěžením pro děti 

kde si pod vedením strážníků 
Městské policie Bílina zastřílely 
ze vzduchovek na různé cíle a 
terče. 
Také navštívily bílinské dopravní 
hřiště, Elektrárnu Ledvice, kde 
byly v 3D kině a na vyhlídkové 
věži. Dětem jsme udělali piknik 

jsme na koloběžkách. Také jsme 
nevynechali cvičení na fitness 
trampolínách. Akční prázdniny, 
jak mají být. Velmi děkujeme 
Městské policii Bílina a Doprav-
nímu odboru Bílina za spoluprá-
ci. 

(ddm)

bylo ovoce a nanuk, po kterém 
jsme se olizovali. Jako vzpomín-
ku na mateřskou školu si děti 
odnesly malý dárek a knihu. 
Chceme se také touto cestou  
 dětmi a rodiči rozloučit. Přeje-
me předškolákům prima školní 
léta. 

Lenka Zlatohlávková
ředitelka MŠ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

MŠ ČAPKOVA
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ORGANIZACE ZNESNÁZE21

REALITNÍ PORADNA

Lidé ve sbírce opět pomohli Terezce, tentokrát 
přispěli na nový vozík a trupovou ortézu

Úschova kupní ceny zabezpečí životní úspory

Žádost o nový vozík, který by Te-
rezka potřebovala a byl navržen 
přímo pro její diagnózu, pojišťov-
na zamítla a ani odvolání nebylo 
úspěšné. Pojišťovna jí zamítla i po-
žadavek na novou trupovou orté-
zu, a to i přes vyjádření protetika o 
nevyhovujícím stavu stávající or-
tézy, kterou rodina používá již 2,5 
roku. Opěrky hlavy tlačí Terezku 
do ramen, upínací bezpečnostní 
pásy, které mají vést od krku, jsou 
už v oblasti lopatek a boční pe-
loty, rovnající skoliózu podpěrou 
v podpaží, má pod prsy a z toho 
důvodu padá na stranu.
Sbírka již byla ukončena, podařilo 
se totiž vybrat dokonce více pe-
něz, než bylo původně zapotřebí. 
Lidé Terezce v různých částkách 
poslali celkem 122 927 korun.
Terezka se narodila předčasně, 
na svět se podívala již ve 26. týd-
nu těhotenství. Hned po narození 
jí osud nadělil první životní výzvu 

a malá bojovnice prodělala krvá-
cení do mozku, posléze následo-
val hydrocefalus (zavodnění moz-
ku). Drobounká holčička vážila při 
příchodu na svět pouhých 980 g 
a měřila 37 cm.
Ve dvou měsících jí byl zaveden 
V-P shunt, katétr zajišťující odtok 
mozkomíšního moku hromadí-
cího se v mozkových komorách. 
Osud nenechal malou Terez-
ku vydechnout a nadělil jí další 
životní podpásovku v podobě 
spastické kvadruparézy (jedna z 
nejtěžších forem dětské mozko-
vé obrny, kdy dochází k ochrnutí 
všech končetin). Ve 4 letech jí byla 
diagnostikována epilepsie, a na-
víc je Terezka téměř slepá.
Přes špatné prognózy lékařů, kdy 
konstatovali naději na dožití pou-
hých sedmi let, je dnes Terezka 
osmnáctiletá slečna statečně bo-
jující, i přes nepřízeň osudu, o kaž-
dý další den na tomto světě.    (red)

A má to vůbec cenu? Mnoho 
kupujících je rádo, že našli svoji 
vysněnou nemovitost a úschovu 
kupní ceny příliš neřeší. Podstu-
pují tak obrovské riziko a mohou o 
své často celoživotní úspory přijít.
Při koupi nemovitosti, v době, kdy 
dochází k převodu na nového 
vlastníka, je důležité vhodně za-
bezpečit úschovu kupní ceny. Ni-
kdo nechce riskovat, že převede 
peníze a pak teprve bude čekat 
na přepis v  katastru nemovitostí. 
Obecná lhůta je nyní dvacet dní, v 
případě komplikací se ale převod 
nemovitosti může protáhnout. A 
platí to i naopak, prodávající by 
neměl převádět vlastnická práva, 
dokud nebude mít jistotu, že do-
stane zaplaceno. Tak vzniká pa-
tová situace,  kterou může vyřešit 
využití třetí strany a  odstraní  se 
tak oboustranná nedůvěra. Jenže 
vybrat správné řešení při hledání 
úschovy nemusí být úplně jed-
noduché. Výjimečné nejsou pří-
pady, kdy zájemci poslali majiteli 
celou kupní cenu přímo na účet  
v dobré víře, že na ně nemovitost 
v domluveném termínu převede.

Nabízí se několik možností, jak 
převod uskutečnit:
• Úschova u bank je jistě bezpeč-
nější než v předchozím případě. 
Může být ale také neúměrně 
drahá a tyto služby nabízí pouze 
omezený počet bank.
• Úschova u notáře či advokáta je 
celosvětově velmi využívána. Po-
kud jsou navíc přijata dodatečná 
bezpečnostní opatření, pak jde o 
velmi bezpečný a současně levný 
způsob úschovy peněz. Taková 
opatření používá například naše 
kancelář. Úschova je navíc zabez-
pečena trojitou kontrolou výplaty 
jakékoli částky, vyšším počtem 
autorizovaných osob a používá-
ním jedinečných účtů pro každou 
transakci. Díky tomu jde o  velmi 
bezpečnou úschovu. 
• Úschova přímo na účtech re-
alitní kanceláře – jde o vysoce 
rizikovou variantu úschovy. Hrozí, 
že pokud někdo podá na realitní 
kancelář exekuci kvůli byť jen mi-
nimálnímu dluhu, peníze zůsta-
nou zablokované, dokud se situ-
ace nevyřeší. Dalším problémem 
je, že peníze jsou často složeny na 
běžném účtu realitní kanceláře a 
mohou tak být zneužity pro jiné 
účely. Vymahatelnost uložených 
peněz je v případě tohoto postu-

pu nízká až nulová. Pečlivě volte 
realitní kancelář, se kterou spolu-
pracujete. Ověřujte si reference a 
předchozí zkušenosti s kanceláří. 
Realitní kancelář by vám měla 
dát vždy na výběr, jakou formu 
úschovy chcete zvolit. Zpravidla 
dostanete nabídku na některý z 
typů úschovy, kterou má realitní 
kancelář dlouhodobě vyzkouše-
nou. Pokud ale upřednostňujete 
jiný způsob, jde o vaše výsostné 
právo. Pozor si dávejte především 
na to, aby peníze byly na speci-
álním účtu, se kterým nemůže 
kdokoli svévolně nakládat. Napří-
klad naše kancelář dlouhodobě 
využívá pro úschovu kupní ceny 
svých klientů výhradně prověře-
né advokátní úschovy u advokát-
ní kanceláře Kýčková Vondráček 
partners s.r.o. (kontakt). Navíc má 
zavedený vlastní systém opatření 
jako jsou oddělené účty, vícená-
sobné potvrzení výplaty peněz  
a další.
Pro naše klienty je úschova peněz 
u Kýčková Vondráček Partners 
s.r.o. zdarma.

Ivan Koblása
RE/MAX Synergy, Bílina

Prostřednictvím organizace Znesnáze21 mohli lidé 
přispět libovolnou částkou na nový vozík a trupovou 
ortézu pro handicapovanou Terezku Kretschmanovou 
z Bíliny.

Kupujete nebo prodáváte svůj dům či byt? Jakým způ-
sobem zabezpečíte finanční prostředky do doby, než 
bude nemovitost převedena na katastru?
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ELEKTRÁRNA LEDVICE

MAJA PET SHOP

BÍLINSKÉ SLAVNOSTI - DEN HORNÍKŮ

Výstup na rozhlednu se vrací do běžného režimu

Potřeby pro domácí mazlíčky doveze e-shop až domů

Při Bílinských slavnostech si lidé užijí výhled 
z výšky, koncerty na třech scénách i zábavu pro děti

Novinkami k prázdninové ná-
vštěvě láká i jediné Informační 
centrum klasické energetiky  
v Elektrárně Ledvice, a to včet-
ně možnosti výstupu na nejvyšší 
rozhlednu v České republice.
Snad nejdůležitější novinkou  
v případě Informačního centra 
Elektrárny Ledvice je možnost 
zakoupit si turistickou vizitku 
s vyobrazením elektrárny, a to 
včetně turistického deníčku. 
Nové pracovní listy pak dětem 
ze základních škol a středo-
školákům nabízejí zábavnou 
formou poučení o energetice 
prostřednictvím křížovek, kvízů 

Obchod s potřebami pro do-
mácí mazlíčky MaJa pet shop, 
který se nachází v Litoměřické 
ulici v Bílině, nově nabízí rozvoz 
zboží po městě. “S tím souvi-
sí zprovoznění našeho nového  
e-shopu www.maja-petshop.cz, 
kde si lidé zboží vyberou a ob-
jednají. Pokud objednávku učiní 
do třinácti hodin všedního dne, 
přivezeme jim ho ještě ten den 
odpoledne,” uvedla majitelka 
obchodu Jana Roučková. 
Rozvoz funguje po Bílině a při-
lehlých obcích za poplatek  
49 korun, při objednávce nad 
tisíc korun je však zdarma.  
“Přitom nezáleží na produktu, 
který si zákazník vybere. Dove-
zeme jak malou hračku pro štěně  
či kotě, tak i velký, těžký pytel  

Na návštěvníky opět čekají v so-
botu 5. září tři hudební a tři dět-
ské scény, k tomu doprovodný 
program.
Hlavně rodiny s dětmi budou  
v areálu Kyselky vítaní již od 10 
hodin dopoledne. V tu dobu 
totiž začne program u altánku  
a také na Růžovém paloučku. 
Tam budou dětem k dispozi-
ci výtvarné dílny Domu dětí  

a hlavolamů. Úplně nejmenší 
mají v suterénu mezi permoní-
ky nového Skákacího panáka 
se skřítky Enery. Zajímavosti o 
Elektrárně Ledvice a jejím okolí 
si lze naopak přečíst v pořádné 
výšce, neboť jsou vepsány do 
štítků v podobě chladicích věží 
a nalepeny po obvodu proskle-
né vyhlídky, z níž se vychází na 
ochoz rozhledny. Zcela netra-
diční je i nová Kniha návštěv for-
mou vzkazů se skřítky Enery. 
Na druhou polovinu prázdnin 
pak připravují infocentra ČEZ 
pro rodiny s dětmi zábavnou 
soutěž. Pokud navštíví alespoň 
dvě expozice, získají originální 
nálepky a plyšáky oblíbených 
energetických postaviček Wat-
tíka či Joulinky. „Jestliže již mají 

za sebou návštěvu  Elektrárny 
Ledvice, tak mohou třeba zaví-
tat do Infocentra Hučák v Hradci 
Králové. Velkým lákadlem je zde 
například nová virtuální realita. 
Nachystány jsou hned tři hry, 
ve kterých si zájemci vyzkoušejí  
v časovém limitu složit Kapla-
novu turbínu, strojovnu větrné 
elektrárny nebo správně po-
skládat energetická zařízení v 
úsporném domě. Nejlepší vý-
sledky samozřejmě putují na 
tabuli vítězů,“ láká k východním 
sousedům Kateřina Bartůšková.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severozápadní a střední Čechy

s granulemi, aby se s ním majitel 
mazlíčka nemusel dřít,” doplnila 
majitelka obchodu.
Využít velmi široké nabídky  
e-shopu mohou samozřejmě  
i lidé ze vzdálenějších měst 
nebo obcí. Zboží jim pak klasic-
ky doručí například pošta nebo 
jiný poskytovatel doručovacích 
služeb.  
E-shop nabízí širší sortiment, 
než kamenná prodejna. Navíc 
reaguje na poptávku zákazníků, 
kteří mohou po domluvě po-
žádat i o zboží, které v nabídce 
není. “Samozřejmě se ho bude-
me snažit sehnat a dodat jej,” 
dodala Jana Roučková.          

(pn)

a mládeže nebo výstava hasič-
ské techniky. Za altánkem čekají 
na děti hry a soutěže Historic-
kého spolku města Bíliny. V de-
set dopoledne začne hrát i de-
chová hudba na scéně U Kádi, 
poprvé vzlétne z fotbalového 
hřiště vrtulník a vyjede vláček, 
který bude po celý den pendlo-
vat mezi náměstím a Kyselkou.   
V jedenáct hodin dopoledne 

se v kostele sv. Petra a Pavla 
uskuteční mše, po ní se začne 
před kostelem řadit průvod zá-
stupců města, různých spolků  
i veřejnosti. Vyjde ve 12.30 hodin 
a zamíří do Letního amfiteátru 
na Kyselce, kde v jednu hodi-
nu proběhne oficiální zahájení. 
Při tom bude předáno ocenění 
Rady města a tajemníka měst-
ského úřadu. Ihned po zahájení 

začne hudební program v let-
ním amfiteátru, ve 14 hodin pak  
i na Kafáči. Na minigolfu se  
v tuto dobu uskuteční první vy-
stoupení velkých papoušků. 
Bílinské slavnosti vyvrcho-
lí v 16.30 koncertem Kapitána 
Dema, v 18 hodin vystoupením 
Báry Basikové a v 19.30 Richar-
da Krajča. 

(pn)

Návštěvníci mohou opět zavítat do všech infocenter 
Skupiny ČEZ. 

MaJa pet shop, Litoměřická ulice, 
pod bývalým obchodem Meinl

tel.: 792 768 878
e-mail: info@maja-petshop.cz

web: www.maja-petshop.cz
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ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ 

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

Jak postupovat při podání petice?
Zákon o právu petičním říká,  
že každý má právo sám nebo 
společně s jinými obracet se na 
státní orgány se žádostmi, ná-
vrhy a stížnostmi ve věcech ve-
řejného nebo jiného společného 
zájmu, které patří do působnosti 
těchto orgánů. Tedy takzvaně 
podávat petici. K sestavení pe-
tice, opatření podpisů občanů 
pod ni, doručení petice státnímu 
orgánu a jednání s ním, mohou 
občané vytvořit petiční výbor.
Občan nebo petiční výbor může 
každým způsobem, který neod-
poruje zákonu, vyzývat obča-
ny, aby petici svým podpisem 
podpořili. K podpisu pod petici 

1971 - 1974
V roce 1971 bylo v budovaném 
sídlišti Za Chlumem dáno do 
užívání již 1 673 bytů.
Životní prostředí ve zdejším 
uhelném regionu se natolik 
zhoršilo, že školní děti v této ob-
lasti dostávaly dopolední sva-
činy zdarma. Tvořilo je zejména 
ovoce a mléčné výrobky.
Ve městě má trvalý pobyt 16 
532 obyvatel.
V kině Rudá hvězda proběhla ve 
dnech 28. října až 2. listopadu 
přehlídka českých filmů. Promí-
tány byly filmy Klíč, Slasti otce 
vlasti, Pane, vy jste vdova, Ženy 

Vosa obecná - bát se 
či nebát?

Léto máme na samém vrcho-
lu, venku dozrává ovoce, všu-
de je spousta barevných květů, 
nebudeme přece sedět doma. 
Někdo vyrazí na chatu, a ejhle, 
odněkud slyší zlověstný bzučivý 
zvuk. Jde po zvuku a objeví na 
stropě tmavé kůlny či někde ve 
krovech stavení pěknou, jemně 
žíhanou kouli s otvorem v dolní 

v ofsajdu, Kladivo na čaroděj-
nice, Psi a lidé. O akci byl mezi 
obyvateli velký zájem.
Vybavenost bytů v tomto roce: 
televizor v 73 %, chladnička  
v 61 %, koupelna či sprchový kout  
v 57 % bytů.
V roce 1972 bylo uzavřeno 155 
manželství. Průměrný věk ne-
věst byl 20 let, u ženichů 22 let.  
Nově se narodilo 390 dětí, děv-
čátek méně než chlapců.
V Sídlišti Za Chlumem skonči-
la výstavba bytů, kterých bylo 
1 650. Ukončila se i výstavba 
školy, která byla zkolaudována 
28. srpna a předána uživateli  
k vybavení.

části. Ano, bydlí tu s námi vosy 
obecné (Vespula vulgaris).
Obyčejně začneme přemýšlet, 
jak to bzučící a bodající neštěstí 
zlikvidovat. Ale zkuste to opač-
ně - řekněte si, nejsem alergický 
na vosí bodnutí, děti s sebou ne-
mám a ti tvorečkové, i když jim 
prohlížím z uctivé dálky jejich 
krásnou stavbu, na mě neútočí. 
Dojděte tak na metrovou vzdá-
lenost hnízda, já vím, zpravidla 
se polekáte vos průzkumnic, 
které vás obletí. A teď se pozná, 
jestli jste klidní, to si vás vosy 
skoro nevšimnou. Ale pokud 
máte strach, mohou na vás i za-
útočit.
Vosa obecná patří ke společen-
skému blanokřídlému hmyzu 
z čeledi sršňovitých. Podobně 
jako včeličky mají svojí králov-
nu, která jediná přežívá zimu  
a na jaře vyletí ze starého hníz-
da. Sama založí úplně jinde ně-
kolik buněk,do kterých naklade 
vajíčka. Larvičky krmí hmyzem 
a jak dospějí, přebírají starosti  

Lázněmi prošlo 2 244 pacientů, 
především s nemocemi trávicí-
ho ústrojí.
V tomto roce byl zřízen dům 
soustředěné pečovatelské služ-
by v Havířské ulici. Měl ústřední 
vytápění a obsahoval 36 samo-
statných bytových jednotek.  
Počátkem září bylo zahájeno vy-
učování ve škole Za Chlumem 
- má 28 tříd, prostornou jídelnu  
i kuchyni, dostatek prostoru pro 
školní družinu. Slavnostně ote-
vřena byla až 15. března 1973.
Vysílání žáků 1. stupně do škol  
v přírodě se stalo stálou akcí. 
Třítýdenní pobyt byl směřován 
do horských oblastí republiky.

o hnízdo a královnu. Dospělá 
vosa dělnice dokáže během 
hodinky pochytat 4 až 6 house-
nek, much a dalšího hmyzu pro 
nakrmení larev. Sama dělnice se 
nasytí sladkými šťávami z ovoce 
a sladkou potravou krmí i králov-
nu.
Na konci léta se vylíhnou  
z hnízda oplodnění samečci vos 
(podobně jako trubci u včel)  
a oplodněné samičky - budoucí 
královny. Jinak celé hnízdo vy-
mírá.
Kdyby vosa neměla žihadlo, 
to by bylo zajímavé nevinné 
stvoření. Bohužel má hladké 
žihadlo na konci zadečku, po-
užívá jej při lovu většího hmy-
zu, který ubodá, anebo když je 
sama v nebezpečí, ďobne i vás. 
Při píchnutí vypustí do ranky jed 
složený ze tří základních složek 
- biogenní aminy a aminokyseli-
ny, ty právě způsobují bolest při 
bodnutí.
Enzymy mají neurotoxické slož-
ky, které způsobí ochrnutí love-

Žákům 6. ročníku přibyl nový 
předmět - branná výchova.
V roce 1973 začala příprava vý-
stavby dalšího sídliště, tentokrát 
na Pražském Předměstí.
Po několikaletém odkládání se 
přistoupilo k výstavbě kryté pla-
vecké haly.
K 1. lednu 1974 žilo ve městě 16 
865 obyvatel.
V Sídlišti Za Chlumem byl ote-
vřen kulturní dům Fontána, 
dnes jediné místo ke konání 
plesů. Zde byla otevřena i pošta  
s označení Pošta Bílina 4.

Mgr. Pavel Pátek

ného hmyzu a polypeptidy zu-
žují u lidí krevní kapiláry, a proto 
se tvoří bolestivé otoky.
Ale mohu vám lidičky s klidným 
svědomím říci, že se i těmito 
společníky dá žít pod jednou 
střechou. Hlavně se nebojte, 
vosa sama nezaútočí, a když se 
bojíte, nechoďte blíže k hnízdu, 
protože vosy cítí z vašeho potu 
určité feromony strachu a už 
jsou obezřetné a mohou po vás 
jít. 
Mám od jara na stropě kůlny ve-
liké vosí hnízdo a často si sed-
nu poblíž a sleduji, jak tvoří ze 
starého dřeva papírové pláty  
a zvětšují svůj domeček. Někdy 
mi vosa sedne na paži, oťuká ty-
kadélky a odletí do hnízda.
Nemám v úmyslu hnízdo zničit, 
vždyť  podzim se blíží a jejich 
život skončí. Bude pokračovat  
v jediné královně zase zjara.  
Tak co, ještě se tolik bojíte?

Jitka Brejníková

občan uvede své jméno, pří-
jmení a bydliště. Musí být umož-
něno, aby se s obsahem petice 
před podpisem řádně seznámil.  
K podpisu nesmí být žádným 
způsobem nucen.
Pokud podpisové archy neobsa-
hují text petice, musí být ozna-
čeny tak, aby bylo zřejmé, jaká 
petice má být podpisy podpo-
řena; dále na nich musí být uve-
deno jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo petici sestavil, nebo 
jméno, příjmení a bydliště toho, 
kdo je oprávněn členy petičního 
výboru v této věci zastupovat.
Petice musí být písemná a musí 
být pod ní uvedeno jméno, pří-

jmení a bydliště toho, kdo ji po-
dává; podává-li petici petiční vý-
bor, uvedou se jména, příjmení  
a bydliště všech členů výboru  
a jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo je oprávněn členy vý-
boru v této věci zastupovat.
Státní orgán, jemuž je petice ad-
resována, je povinen ji přijmout. 
Nepatří-li věc do jeho působ-
nosti, petici do 5 dnů postoupí 
příslušnému státnímu orgánu 
(soudu), který je dle § 8 odst.  
1 občanského soudního řádu 
příslušný k řízení ve věcech sou-
kromého práva a uvědomí o tom 
toho, kdo petici podal. Státní or-
gán, který petici přijal, je povi-

nen její obsah posoudit a do 30 
dnů písemně odpovědět tomu, 
kdo ji podal, nebo tomu, kdo za-
stupuje členy petičního výboru. 
V odpovědi uvede stanovisko  
k obsahu petice a způsob jejího 
vyřízení.
Využití petice je možné např.  
i vlastníky bytových jednotek  
a SVJ při žádosti o ukončení pro-
najímání ideálních podílů v byto-
vých domech nepřizpůsobivým 
nájemníkům. Tento typ petice je 
nutné směřovat na Okresní soud 
v Teplicích.

Ing. Petra Krejčová, vedoucí  
odboru správní a vnitřních věcí
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Rada města schválila dalších 12 
žádostí o finanční dar do 20.000 
Kč bílinským podnikatelům a 
provozovnám jako pomoc v sou-
vislosti s krizovými opatřeními 
způsobenými pandemií korona-
viru.

Rada města schválila žádost 
vedoucí Pečovatelské služby na 
nákup zahradního nábytku pro 
Klub důchodců I, Bílina.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na veřej-
né zakázky malého rozsahu ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek:
- rozšíření parkovacích ploch v 
lokalitě Sídliště Za Chlumem, 
blok 3-4
- oprava sportovní běžecké 
dráhy na ZŠ Aléská, Bílina
- oprava chodníku – za MŠ Za 

Chlumem, Bílina
- WiFi4EU – Bezdrátová veřejná 
síť ve městě Bílina

Rada města vzala na vědomí 
aktualizované rozpočty Měst-
ských technických služeb, p. o., 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., a školských příspěv-
kových organizací zřizovaných 
městem Bílina, k 31.05.2020.

Rada města vzala na vědomí 
rozhodnutí o poskytnutí finanč-
ních prostředků z Národního 
programu podpory cestovního 
ruchu v regionech z podprogra-
mu „Rozvoj základní a dopro-
vodné infrastruktury v cestovním 
ruchu“ pro projekt „Turistický in-
formační systém v Bílině“.

Rada města vzala na vědomí 
nabídku nepotřebného majetku 
příspěvkových organizací města 

a souhlasí s prodejem dle plat-
ných Pravidel pro prodej movité-
ho majetku příspěvkových orga-
nizací zřízených městem Bílina.

Rada města uložila ředitelce 
Městských technických služeb 
Bílina připravit úpravu ceníku 
plavecké haly tak, aby školská 
zařízení zřizovaná městem Bílina, 
měla pronájem plavecké haly na 
povinné plavání zdarma.

Rada města souhlasila s ob-
novením kamerového bodu 
městské kamerového dohledo-
vého systému na adrese Aléská 
255-západ a současně schválila 
vybudování nového kamerového 
bodu v lokalitě Radovesická, kte-
rý bude v provedení dvě kamery 
napájené fotovoltaikou.

Rada města schválila prodej-
ní cenu knihy autora M. Erbena 

Fotoposelství z Bíliny a okolí I. ve 
výši 330 Kč.

Rada města schválila navýšení 
normativních ukazatelů nein-
vestičních výdajů na dítě o 3 %, 
podle kterých bude zpracován 
rozpočet v MŠ a ZŠ zřizovaných 
městem pro rok 2021.

Rada města schválila uzavře-
ní smlouvy o pronájmu prostor 
sloužících podnikání na adrese 
Bílina, Mírové náměstí č. p. 90 
pro účel využití jako prodejna 
pánské módy.

Rada města schválila uzavření 
dohody o umístění 12 ks vizuál-
ních panelů sloužících k výzdobě 
ve veřejném podchodu železnič-
ní stanice Bílina.

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

Více na www.bilina.cz.

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEMNA POLIKLINICE JE NOVĚ UMÍSTĚN BANKOMAT

Bezplatná právní poradna se 
bude konat 26. srpna od 15 do 16 
hodin v budově městského úřa-
du v Seifertově ulici, v prvním 
poschodí, číslo dveří 207. 
Jedná se o krátké informativní 
porady v délce zhruba patnácti 
minut, jejichž účelem je poskyt-
nutí základních informací ohled-
ně jednotlivých případů tak, 
aby daná osoba získala přehled  
o svých právech, povinnostech  

Lidé mohou nově využívat slu-
žeb bankomatu společnosti 
UniCreditBank, který se nachází 
na poliklinice, v přízemí napro-
ti lékárně. Při vstupu hlavním 
vchodem je k dispozici čtyři-
advacet hodin denně. Zadní 
vchod je otevřen denně od 6 do 
22 hodin. Prostor u bankomatu
je monitorován kamerou. 

 (red)

a možnostech dalšího postupu. 
Bezplatné právní poradny ne-
mohou v žádném případě na-
hradit poskytnutí právních 
služeb jednotlivými advokáty  
v plné šíři, neboť jejich účelem 
není vyřešení konkrétního práv-
ního případu, ale seznámení ža-
datele s jeho situací a případný-
mi možnostmi, které mu právo 
nabízí k řešení jeho postavení. 

(red)

INZERCE
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Dne 18. července 2020 nás opustila naše milovaná manželka, maminka, 
babička, sestra, švagrová a teta

Kristina Blažková
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku. S láskou vzpo-
mínáme. Zarmoucená rodina.

Dne 13. srpna oslavili 

manželé Lövovi 
výročí 60 let společného manželství. 
Mnoho štěstí a radosti v dalších letech společné-
ho soužití jim ze srdce přejí Pavel, Dana, Markéta,  
Tomáš a Tomík. 

Krásné 85. narozeniny oslavila 14. července paní 

Světluše Jirásková
Mnoho štěstí a zdraví do dalších let jí popřály starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová a místostarostka Marcela Dvořáková.

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem, že nás po těžké nemoci 19. čer-
vence ve věku 82 let navždy opustil náš milovaný

Anton Doboš
S láskou vzpomínají manželka Boženka, synové Toník a Liborek s rodina-
mi, dcery Evička a Irenka s rodinami. 

Dne 8. srpna uplynuly 2 roky, kdy nás navždy opustila milovaná manžel-
ka, maminka a babička 

Marie Jakabová
Stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata a příbuzní.

Dne 1. srpna uplynulo již 5 let, kdy nás navždy opustila maminka, babička, 
sestra

Jaroslava Johnová
Stále vzpomínají dcery s rodinami a vnuci Martin, Michal, Marcel, Marek 
s manželkou a Nikýsek.

Dne 13. srpna vzpomeneme na nedožité narozeniny 74 let naší maminky

Ireny Kučerové
S láskou vzpomínají syn Miloslav Kučera s manželkou.

Dne 3. srpna uplynulo 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček

Eduard Kindl
S láskou stále vzpomínají manželka Kristina, dcera Jarmila a syn Eduard 
s rodinami.

Dne 28. července by se dožil 100 let pan 

Milouš Vinter
Vzpomíná dcera Jana s rodinou.

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ
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Týmy hasičů absolvovaly 
ve Štrbicích noční soutěž

V jiný čas naprosto jiné podobě 
a vše v jiném rytmu, tak začala 
letošní atletická sezona obsahu-
jící v soutěžích a termínech řadu 
změn oproti letům minulým  
a trochu se vymyká těm přede-
šlým. Jsme rádi, že to konečně 
vypuklo. Druhou ligu mužů jsme 
zahájili začátkem července.
Soutěžní řád byl pro letošek na-
ším svazem upraven tak, že jsou 

pouze tři soutěžní kola a žádné 
družstvo nespadne ani nepo-
stoupí. Je tu proto prostor pro 
trochu jinou atletiku. Atletiku ra-
dosti a pohody. Půjdeme proto 
do soutěže s tím, že každý zá-
vodník půjde, co on chce, a ne-
bude celé kolo a soutěž honbou 
za body za každou cenu.
V letošním roce došlo opět jako 
každý rok k několika změnám a 
tradičně máme několik hostují-
cích a několik závodníků k nám 
do podzimu i přestoupilo. No-
váčkem je hostující Josef Pap 
na vrhy z ASK Elna Počerady. 
V hostování pokračují Radim 
Drážďanský, Armin Ntemo a Mi-
chal Šambergr. Přestoupil Aleš 
Filingr a Daniel Hýna.
Chodci už mají tradičně I. kolo za 
sebou, šlo se v Milovicích 5 kilo-

metrů. Pepa Kalát udělal 3 body 
a Jarda Pták 1 bod. K ligovému 
kolu se může i letos dle soutěž-
ního řádu přihlásit 26 závodníků, 
ale startovat v den klání smí 24 
borců. Proto budou vždy star-
tovat jen ti, co mají odpovídající 

výkonnost a formu. Na soutě-
že II. ligy budeme jezdit opět  
i v letošním roce společně jako 
v minulých letech, tedy družstvo 
mužů i žen AK Bílina.

Josef Mairich, vedoucí družstva

Začátkem července se za skvě-
lého slunečného počasí ve Štr-
bicích konal již 18. ročník Noční 
soutěže v požárním útoku. Stejně 
jako v loňském ročníku závody 
odstartovali naši předskokani v 
podobě starších žáků štrbického 
sboru. Předvedli parádní výkon, 
ze kterého měli radost a sklidili 
zasloužený potlesk jak od přihlí-
žejících fanoušků, tak od týmů 
dospělých, kteří se již připravovali 
na své vlastní soutěžní klání.
Do souboje o nejlepší požární 
útok se přihlásilo čtrnáct muž-
ských a osm ženských týmů. 
Raritou soutěže byla skutečnost, 
že všechna zúčastněná družstva 
závodila na stejnou dráhu bez 
rozdílu, tedy na „mužskou“ trať 
na 3B (délka trati je prodloužena 
cca o 20 m oproti klasické ženské 
trati). Soutěžní týmy jsou zvyklé, 
i z jiných soutěží, připravovat zá-
kladnu v krátkém časovém úseku  
a ani zde tomu nebylo jinak. Vše 
šlo jako po másle. Fanoušci do-
konce mohli vidět na startov-
ní čáře zahraniční tým. Hasiči  

z Großolbersdorf jsou našimi přá-
teli a navštěvují nás z obce ležící  
v Německu, v Sasku na severní 
straně Krušných hor. K vidění bylo 
také mnoho zajímavých momentů.  
Od nezapojených hadic s násled-
nou sprchou diváků i závodníků, 
přes „utopený“ útok, kdy ženy 
nejsou zvyklé na delší trať a vodu 
tak do hadic ženou příliš brzy, až 
po nečekaně převrácený stroj. 
Vše se však obešlo bez jakéhoko-
liv zranění a jako pořadatelé jsme 
si nemohli přát lepší průběh.
I přes společnou trať však týmy 
hodnotíme odděleně. Výsledko-
vá listina žen měla jasného vítě-
ze. Staly se jím ženy z Touchovic  
s časem 22,55s. Ženy z Toucho-
vic jsou schopné „mužskou“ trať 
zaběhnout i pod hranici 20 vteřin. 
Jejich výkon byl fantastický a pro 
fanoušky dechberoucí. Svým vý-
konem by se velmi dobře umístily 
i mezi muži. Každé další ženské 
družstvo, nepočítaje desetiny  
a setiny vteřin, vždy zaběhlo  
o vteřinu horší čas než družstvo 
předešlé. Mužskou kategorii 
ovládli muži ze Slavětína se skvě-
lým časem 17,79s. Domácí tým se 
samozřejmě nenechal zahanbit 
a bral pěkné třetí místo s časem 
19,23s. Na závěr soutěžního klání 
jsme si mohli užít nádherný oh-
ňostroj, kterým byla odstartová-
na volná zábava. Ve mžiku se ze 
startovní dráhy stal taneční par-
ket pod otevřeným nebem.

Mgr. Hana Drábková

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Letošní sezona atletů nebude honbou za body

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz



8 /  XXX /  14.  srpna BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 23
SERVIS

KULTURNÍ SERVIS

AREÁL KYSELKY

sobota 5. září, 10 hodin
BÍLINSKÉ SLAVNOSTI - DEN 
HORNÍKŮ
Pestrý hudební a zábavný pro-
gram začne v 10 hodin na fotba-
lovém hřišti, Růžovém paloučku 
a na scéně U Kádi. Hudební pro-
dukce se bude konat na třech 
scénách, ve 13.30 začne na 
hlavní scéně v letním amfiteátru. 
Tam vystoupí například Kapitán 
Demo, Bára Basiková nebo Ri-
chard Krajčo.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - PROLUKA

čtvrtek 20. srpna, 15 hodin
TOMÁŠ LANĚ
hraje k poslechu a tanci nejen 
pro seniory

ALTÁN NA KYSELCE

sobota 15. srpna, 18.30 hodin
BEAUTY FASHION NIGHT
módní přehlídka

INHALATORIUM KYSELKA

každý všední den, 15 až 18 ho-
din
PRAMEN BÍLINSKÉ KYSELKY
možnost ochutnávky pro veřej-
nost

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

čtvrtek 13. srpna, 19 hodin
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Londýnský taxikář John Brown 
si dvacet let tajně užívá života se 
dvěma manželkami. Povedený 
tatínek má s jednou syna Gavina 
a s druhou má dceru Vicki. Ti dva 
mladí se seznámí na internetu a 
chtějí se osobně poznat. Jejich 
otec se jim v tom snaží se svým 
přítelem Stanleyem narychlo a s 
vypětím všech sil zabránit. 

pátek 21. srpna, 17 hodin
REVIVAL FEST
17. ročník Revival Festu v Letním 
amfiteátru Kyselka Bílina vy-
stoupí: Lucie Revival, Naz Song 
(Tribute to Nazareth), New Age 
Of Smokie, AC/DC Revival Band 
(Spejblʹs Helprs).

LETNÍ KINO BÍLINA

pátek 14. srpna, 21 hodin
AVA: BEZ SOUCITU
Ava je sexy, smrtonosná elitní 
nájemná vražedkyně a od své 
tajné organizace dostává ty 
nejvybranější zabijácké úkoly. 
Jedna operace ale nedopadne 
dobře a Ava se octne na mušce 
svých bývalých kolegů. 

sobota 15. srpna, 21.30 hodin
SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ 
PREMIÉRA PO 20 LETECH
Sedm mladých lidí prožívá  
v průběhu několika dní události, 
které radikálně ovlivní jejich bu-
doucí život. 

pátek 28. srpna, 21.30 hodin
CASTING NA LÁSKU

Ústřední postavou romantic-
ké komedie Casting na lásku 
je neúspěšná herečka Stela 
Nebeská, která s blížící se čty-
řicítkou zjišťuje, že velkou díru 
do světa už asi neudělá. Ztrácí 
angažmá v divadle, kde stej-
ně hrála jen nevýznamné role.  
Po kariérním neúspěchu při-
chází i osobní – manžel jí začne 
podvádět a ani se to nijak moc 
nesnaží skrývat. 

sobota 29. srpna, 21.30 hodin
ŠARLATÁN
Příběh je inspirován skutečnými 
osudy léčitele Jana Mikoláška, 
na kterého se v průběhu několi-
ka desetiletí obracely s prosbou 
o pomoc statisíce lidí ze všech 
společenských vrstev včetně 
nejvýznamnějších osobností po-
litického i kulturního života.

GALERIE POD VĚŽÍ 

Do 31. srpna
PRAŽSKÁ ZASTAVENÍ
výstava Luboše Kozlera

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

od 24. července
SPOLEČNÁ VÝSTAVA 
DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ 
Z DOBY VIROVÉ

do 31. srpna
LOVCI PEREL
čtenářská soutěž pro děti

ČLOVĚK V TÍSNI

čtvrtek 13. srpna, 13 hodin 
KARIÉRNÍ WORKSHOP
s výtvarnicí a návrhářkou Marti-
nou Šabkovou

úterý 18. srpna, 14 hodin
ZUMBA S MAJDOU 

27. srpna, 12 hodin
DISCO
loučení s prázdninami

TYRŠOVA ZAHRADA

sobota 5. září, 9 hodin
BÍLINSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA
turnaj přihlášených týmů




