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Na co má ze zákona nárok držitel průkazu TP, ZPT, nebo ZPT/P?
Dle vyhlášení Ministerstva práce  
a sociálních věci ČR (MPSV) mají 
nárok na průkaz osoby se zdravot-
ním postižením osoby starší 1 roku s 
tělesným, smyslovým nebo duševním 
postižením charakteru dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, které 
podstatně omezuje jejich schopnost 
pohyblivosti nebo orientace, včetně 
osob s poruchou autistického spektra.
V podvědomí široké veřejnosti je,  
že průkaz slouží k parkování na vy-
hrazených místech, existují však další 
výhody, na které má držitel průkazu 
nárok.
Ze zákona existují tři druhy průkazů 
TP, ZTP a ZTP/P, žádosti o průkazy 
se podávají na Úřadu práce ČR, dle 
trvalého pobytu žadatele. Průkaz ob-
drží osoba na základě samostatného 
řízení a posouzení zdravotního stavu 
posudkovým lékařem okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ).
Osoba, která je držitelem průkazu TP, 
má nárok na:

 vyhrazené místo k sezení ve ve-
řejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu 
osob, s výjimkou dopravních pro-

Když nemůže pacient 
za zvířetem, přijde zvíře za ním

Senioři nezaháleli ani o prázdninách

Zapojte se do umělecké soutěže

HNsP registruje nové pacienty 
k praktickému lékaři

V tomto duchu se neslo středeční 
odpoledne v areálu Hornické nemoc-
nice s poliklinikou. Skupina dívek od 
koní v čele s Irenou Vranou z ranče 
Saint Anthony ve Mstišově přijela  
i se zvířecím doprovodem v podobě 
dvou koníků a dvou roztomilých psí-

Senioři z Klubu důchodců II. Ha-
vířská v červenci absolvovali výlet 
do Mostu. Prohlédli si kostel Nane-
bevzetí Panny Marie a zhlédli film  
o jeho přesunu. Poté se zajeli vykoupat 
do mosteckého Aquadromu. Cílem 
jejich srpnového výletu, byla malebná 
vesnička Růžová, která leží 10 km od 
města Děčína na hranici Národního 

Hornická nemocnice s poliklinikou 
vyhlašuje uměleckou soutěž. Lidé 
mohou svá díla buď namalovat nebo 
vyfotografovat. Zadané téma je Flora 
a fauna v areálu HNsP. Do soutěže se 
mohou zapojit jednotlivci i kolektivy 

Lékařka MUDr. Jarmila Pecková se 
specializuje na praktické lékařství pro 
dospělé a najdete ji v přízemí v ordi-
naci MUDr. Jána Chorvatoviče. Tato 
ordinace registruje nové pacienty, 
proto neváhejte a kontaktujte všeo-
becnou sestru Bc. Andreu Černou na 
tel. č. 727 970 912. Vysvětlí vše potřeb-

ků obeznámit účastníky s canisterapií 
a hipoterapií. Záživné povídání obo-
hacené o přímý kontakt se samotným 
zvířetem vykouzlilo úsměv na tváři  
nejednomu pacientovi. Těšíme se na 
další příjemně strávené odpoledne.

Vojtěch Novák

parku České Švýcarsko. Prohlédli si 
zde vyhlášenou mýdlárnu a  poslech-
li si přednášku o ruční výrobě mýdel  
a jiných kosmetických produktů, kte-
ré se vyrábí pouze z přírodních látek, 
bez chemie a barviv. Oba výlety se se-
niorům líbily.

Eva Drégrová
Pečovatelská služba Bílina

MŠ, ZŠ, SŠ. Účast není omezená vě-
kem. 
Soutěžní díla přijímá poliklinika do 
30. září na recepci, na jednatelství  
u asistentky či zasláním na e-mail asis-
tentka@hnsp.cz.                                        (red)

né a objedná vás na vstupní vyšetře-
ní. Volat můžete ve všední dny mezi  
9. a 13. hodinou. Pokud se nedovoláte, 
bude vám voláno zpět.
Ordinační doba platná od 1. srpna 
2019:
úterý 8:30 – 12:00, 12:30 – 16:30
čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

středků, v nichž je místo k sezení vá-
záno na zakoupení místenky,

 přednost při osobním projedná-
vání své záležitosti, vyžaduje-li toto 
jednání delší čekání, zejména stání; 
za osobní projednávání záležitostí 
se nepovažuje nákup v obchodech 
ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických 
zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu 
ZTP, má nárok na:

 vyhrazené místo k sezení ve ve-
řejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu 
osob, s výjimkou dopravních pro-
středků, v nichž je místo k sezení vá-
záno na zakoupení místenky

 přednost při osobním projedná-
vání své záležitosti, vyžaduje-li toto 
jednání delší čekání, zejména stání; 
za osobní projednávání záležitostí 
se nepovažuje nákup v obchodech 
ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických 
zařízeních

  bezplatnou dopravu pravidelnými 
spoji místní veřejné hromadné dopra-

vy osob (tramvajemi, trolejbusy, auto-
busy, metrem)

 slevu 75 % jízdného ve druhé vo-
zové třídě osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % 
v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu 
ZTP/P, má nárok na:

 vyhrazené místo k sezení ve ve-
řejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu 
osob, s výjimkou dopravních pro-
středků, v nichž je místo k sezení vá-
záno na zakoupení místenky

  přednost při osobním projedná-
vání své záležitosti, vyžaduje-li toto 
jednání delší čekání, zejména stání; 
za osobní projednávání záležitostí 
se nepovažuje nákup v obchodech 
ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických 
zařízeních

 bezplatnou dopravu pravidelnými 
spoji místní veřejné hromadné dopra-
vy osob (tramvajemi, trolejbusy, auto-
busy, metrem)

 slevu 75 % jízdného ve druhé vo-

zové třídě osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % 
v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy

 bezplatnou dopravu průvodce ve-
řejnými hromadnými dopravními 
prostředky v pravidelné vnitrostátní 
osobní hromadné dopravě

 bezplatnou dopravu vodícího psa, 
je-li úplně nebo prakticky nevidomá, 
pokud ji nedoprovází průvodce.

Další nároky pro osoby, které jsou dr-
žiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, 
upravují jiné právní předpisy. Těmito 
předpisy jsou např. zákon o daních z 
příjmů, zákon o místních poplatcích, 
zákon o správních poplatcích, zákon 
o pozemních komunikacích, zákon o 
dani z nemovitosti. Bližší informace 
Vám mohou podat pracovníci Úřa-
du práce ČR, KoP Teplice (pobočka 
Bílina) či sociální pracovníci Odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví při 
Městském úřadě Bílina, Žižkovo ná-
městí 58/3.

OSVaZ
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Veřejnost se seznámila 
se změnou územního plánu

S návrhem změny Územního plánu 
Bílina se seznámili obyvatelé měs-
ta při veřejném projednání, které se 
uskutečnilo dne 14.08.2019 v budově 
Městského úřadu Bílina. Na veřejném 
projednání byl zajištěn odborný vý-
klad zpracovatele změny územního 
plánu, kterým je společnost Hasko-
ningDHV Czech Republic, spol. s 
r.o., kterou na veřejném projednání 
zastupovala  Ing. arch. Mgr. Monika 
Boháčová. Důvodem pořízení Změny 
číslo 1 Územního plánu Bílina je za-
pracování změn, které v území nasta-

a ploch zeleně. Změna tedy v těchto 
případech již reflektuje skutečná úze-
mí, na kterých lze v budoucnu stavět 
rodinné domy s ohledem na ochran-
ná pásma inženýrských sítí. Změny 
územního plánu již také počítají s 
možnostmi využití rekultivovaných 
ploch Lomu Bílina a Radovesické vý-
sypky.
V rámci dopravní infrastruktury 
se změna územního plánu dotýká 
nových komunikací, například do 
sběrného dvora, k novým rodinným 
domům v lokalitě Pod Chlumem, 
propojení ulice Pod Chlumem s Ra-
dovesickou výsypkou. Dále vymezuje 
možná místa k vybudování cykloste-
zek nebo parkovacích domů.
Změna územního plánu také vyme-
zila plochu pro sportovně rekreační 
areál na Teplickém Předměstí nebo 
novou plochu pro rozšíření hřbitova.
K návrhu změny mohla veřejnost, 
sousední obce, vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, 
zástupce veřejnosti a oprávněný in-
vestor podávat připomínky a námitky 
a dotčené orgány a krajský úřad sta-
noviska do 21. srpna 2019. Po tomto 
datu bylo veřejné projednání v soula-
du se stavebním zákonem ukončeno, 
tedy k připomínkám a námitkám po 
tomto termínu nelze přihlížet.
Vzhledem k uzávěrce vydání Bílin-
ského zpravodaje není možné aktu-
álně reflektovat, zda se návrh změny 
územního plánu na základě uplatně-
ných připomínek a námitek oproti 
původnímu návrhu bude měnit či 
nikoliv a bude přistoupeno k opako-
vanému veřejnému projednání nebo 
bude návrh změny upraven do po-
doby čistopisu a předložen k vydání 
Zastupitelstvem města Bílina. Platný 
Územní plán Bílina je k dispozici na 
webových stránkách města www.bi-
lina.cz, v záložce Územní plánování, 
dále v tištěné podobě na odboru sta-
vebního úřadu a životního prostředí, 
úřad územního plánování v kanceláři 
číslo 304.                                                      

(red) 

ly, a povinnost respektovat aktualizace 
nadřazených územně plánovacích 
podkladů a dokumentací a zajištění 
souladu územního plánu s novelou 
stavebního zákona a prováděcích vy-
hlášek.
Při veřejném projednání byla veřej-
nost seznámena se všemi chystaný-
mi změnami územního plánu. Mezi 
nejzásadnější patří aktualizace ploch 
pro bydlení v lokalitě Pod Chlumem 
a na Teplickém Předměstí. V obou 
případech došlo ke zmenšení plochy 
pro bydlení a k vymezení komunikací 

Festival nabídne 
studentům kontakty 
i praxi
Čtvrtý ročník startupového fes-
tivalu FESTUP se uskuteční 22. 
října od 11 hodin v prostorách pe-
dagogické fakulty UJEP, Ústí nad 
Labem, České mládeže 8. Festival 
je určený pro žáky, pedagogy a 
další zájemce. 
Festival je výjimečnou akcí, na kte-
ré mohou žáci získat cenné zkuše-
nosti i důležité kontakty z praxe. 
V rámci festivalu bude připrave-
na interaktivní expozice startupů 
(včetně gastronomických) či prak-
tické příběhy úspěšných podni-
katelů. Pokud žáci hledají praxi či 
brigádu, mohou se zúčastnit „HR 
rande“ - rychlých seznamovacích 
koleček s firmami a startupy, které 
hledají posilu do týmu. Přichystá-
na bude také soutěž podnikatel-
ských nápadů, se kterými mohou 
žáci nejen odstartovat svou kari-
éru, ale také vyhrát ve festivalové 
soutěži iPhone a další ceny. Více 
informací na www.festup.cz.   (red)
 

Poraďte se s advokátem
V září budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
25. 9. od 15 do 16 hodin v budově 
městského úřadu v Seifertově uli-
ci, 1. poschodí, číslo dveří 207. 
Jedná se o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti mi-
nut, jejichž účelem je poskytnutí 
základních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, 
ale seznámení žadatele s jeho si-
tuací a případnými možnostmi, 
které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení. Bezplatné právní 
porady tedy nemohou zahrnovat 
podrobné studování spisů, zpra-
cování podrobných právních roz-
borů nebo sepisování listin, napří-
klad žalob, smluv a podobně. (red)

Redakce Bílinského 
zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínkami 
nebo jinými materiály ohledně 
vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894. (red)

KRÁTCE

Situace na Teplickém Předměstí před změnou 
ÚP

Situace v lokalitě Pod Chlumem před změnou ÚP

Situace na Teplickém Předměstí po změně ÚP. 
Jsou již zanesené travnaté plochy a komunikace

Situace v lokalitě Pod Chlumem po změně ÚP. Jsou již zanesené travnaté 
plochy a komunikace
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ZE SVODEK

Vykradli lednice
Z přečinu krádeže spáchaného for-
mou spolupachatelství je podezřelý 
33letý muž a 25letá žena. V srpnu se 
v Bílině vloupali do zamčené lednice 
s nealkoholickými nápoji umístěné u 
prodejního stánku. Muž kapesním 
nožem vypáčil zámek a následně z 
lednice odcizili různé nealkoholické 
nápoje v hodnotě kolem 250 korun. 
Bílinští policisté vyhodnotili záznamy 
bezpečnostních kamer z okolí místa 
činu a ustanovili totožnost podezře-
lých, kterým včera sdělili podezření z 
přečinu, za který jim v krajním přípa-
dě hrozí až dvouleté vězení.

Řídil i přes zákaz
Z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání je podezřelý 
25letý muž, kterého zastavila hlídka 
bílinských policistů. Sedl si za volant 
osobního vozidla, i když má pravo-
mocným rozhodnutím Městského 
úřadu Bílina uložen zákaz řízení mo-
torových vozidel. Tím se dopustil 
přečinu, za který by ho mohl soudce 
v krajním případě poslat až na dva 
roky do vězení.

Dopadení se nebála
Nepříliš vysokou míru inteligence 
prokázala ve večerních hodinách 

mladá žena, která ve společnosti 
dalších osob bezstarostně postávala 
přímo pod kamerou městského ka-
merového systému, přičemž dobře 
věděla, že je osobou, po které bylo 
policií vyhlášeno celostátní pátrání. 
Dopadlo to tak, jak to zákonitě do-
padnout muselo. Sice se ještě poku-
sila před strážníky MP Bílina o útěk, 
avšak po několika málo metrech 
byla dostižena a předána do rukou 
Policie ČR.

S pouty musel na služebnu
Skutečnost, že strážníci při své služ-
bě příliš legrace nezažívají je nasna-
dě. Čas od času, se však nějaká ta 
úsměvná záležitost přihodí. Nedáv-
no se například na služebnu dostavil 
mladý muž z jedné ze sousedních 
obcí s neobvyklou žádostí. Jeho 
přítelkyně mu nasadila pouta, avšak 
klíče od nich se jim jaksi někam vy-
tratily. Mladíkovi nezbylo nic jiného, 
než cestovat několik kilometrů na 
zdejší městskou policii, kde mu byla 
pouta odemčena.
Při jaké příležitosti mladý muž pouta 
obdržel, lze jen polemizovat. Jako 
pravý gentleman to strážníkům sa-
mozřejmě neprozradil.

(PČR, MP Bílina)

Hned několik zlodějíčků si dalo v 
uplynulých dnech dostaveníčko na 
Bílinsku. Vloupali se do aut, kradli 
kabely i přívěs. 
Z přečinů krádeže a poškození cizí 
věci je podezřelý neznámý pachatel, 
který se v Bílině vloupal do zaparko-
vaného auta. Po rozbití bočního okna 
vnikl do vozidla a odcizil z něj auto-
rádio, celková škoda byla vyčíslena 
na devět tisíc korun, zloději hrozí v 
případě dopadení až dvouleté vězení.
Bílinští policisté pátrají také po ne-
známém pachateli, který vykradl 
zaparkované auto. Také rozbil boční 
okno a vloupal se do vozidla, ze kte-
rého si odnesl kameru. Oznamovatel 
vyčíslil celkovou škodu na téměř tři 
tisíce korun. V případě dopadení hro-
zí lapkovi trestní stíhání pro přečin 
krádeže a až dvouleté vězení.
K vloupání do auta došlo i o několik 
dní později, kdy neznámý zloděj vni-
kl do zaparkované dodávky, ze které si 

Koncem srpna byl v porostu nad 
ulicí Sklářská v Bílině nalezen pes s 
náhubkem přivázaný ke stromu. Jed-
nalo se zřejmě o amerického staforda 
nebo amerického pitbula. Strážníci se 
ihned obrátili na veřejnost, aby po-
mohla ustanovit majitele psa, který 

odnesl platební terminál, v tomto pří-
padě se škoda vyšplhala přes dvanáct 
tisíc korun. Pokud se podaří pachatele 
dopadnout, hrozí mu až dvouletý po-
byt za mřížemi.
Dvě stě metrů propojovacích mědě-
ných kabelů ze světelného dopravní-
ho značení zmizelo od komunikace u 
Hostomic. Předběžná škoda byla vy-
číslena na více než dvacet tisíc korun, 
ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže a policisté 
po pachateli pátrají. 
Z lesa v katastru Kostomlat pod Mile-
šovkou zmizel přívěs za osobní auto-
mobil, který používali k práci dělníci 
poškozené firmy. Její zástupce před-
běžně vyčíslil způsobenou škodu na 
devadesát tisíc korun, po vozíku bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání. Bílinští 
policisté případ prověřují jako přečin 
krádeže, lapkovi hrozí v případě do-
padení až pět let za mřížemi.

(pn)

se k němu takto nelidsky zachoval. 
Všechny získané informace poté pře-
dali policii, která případ nyní řeší. Pes  
našel náhradní domov v jimlínském 
útulku. K adopci ale zatím k dispozici 
není. 

(pn)

Zloději vykrádali auta, brali kabely 
i přívěs

Psa kdosi uvázal u stromu, 
policie pachatele hledá
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Necelých tři sta povolenek k průjezdu 
ulicemi Pražská a Spojovací pro ná-
kladní vozy nad šest tun vydalo letos 
město Bílina. Počet je zhruba o pět 
desítek nižší než v loňském roce. “Je 
dokonce i nižší než počet vydaných 
ročních povolenek v roce 2017, kdy 
jich bylo 312. Povolenky vydáváme za 
přísných podmínek, které musejí ma-

Koncem srpna bylo slavnostně ote-
vřené víceúčelové hřiště v Tyršově 
zahradě, které dostalo zbrusu nový 
umělý povrch. Hřiště využívají pře-
devším házenkáři, je však k dispozi-
ci i ostatním sportovcům a klubům. 
Pásku přestřihli společně hejtman 
Ústecké kraje Oldřich Bubeníček 

Ústecký kraj vyhlašuje 4. výzvu Kot-
líkové dotace. Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen 16. září od 10 
hodin.
Žádat o dotaci může fyzická osoba 
vlastnící rodinný dům maximálně o 
3 bytových jednotkách určený k by-
dlení v Ústeckém kraji, který je vytá-
pěn převážně kotlem na tuhá paliva s 
ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní 
třídy. 
Výdaje na realizaci výměny jsou způ-
sobilé od 15. července 2015. Před po-

tím související narušování dobré po-
hody bydlení, zejména pak narůstající 
hlučnost a prašnost, a dále degradaci 
silnice druhé třídy z důvodu nadměr-
ného namáhání nákladními vozidly. 
Díky tomuto přístupu se podařilo 
počet projíždějících nákladních vozů 
ulicemi stabilizovat,” doplnil vedoucí. 
Povolenky jsou vydávané buď na 
celý rok, na určité období nebo na 
jednorázový průjezd. Nejsou přenos-

jitelé vozů splňovat, tedy ani v dalších 
letech neočekáváme výrazný nárůst 
tohoto počtu,” uvedl vedoucí odboru 
dopravy Oldřich Jedlička. Běžné vozy 
s hmotností nad 6 tun bez povolenek 
nesmí zmiňovanými ulicemi jezdit. 
Pravidla pro vydávání povolenek platí 
od roku 2016.  “Byla zpracována z dů-
vodu častých stížností občanů města 
Bílina na stále se zvyšující frekvenci 
nákladní dopravy v tomto úseku a s 

a starostka Bíliny Zuzana Schwarz 
Bařtipánová. Přítomni byli také mís-
tostarostka Bíliny Marcela Dvořáko-
vá, předsedkyně sportovního klubu 
házenkářů Pavlína Šiklová a trenérky. 
Oprava povrchu hřiště se uskutečnila 
za finančního přispění města Bíliny. 

(pn)

dáním žádosti musí lidé vybrat nový 
tepelný zdroj ze seznamu podporo-
vaných výrobků, připravit fotodoku-
mentaci stávajícího kotle napojeného 
na otopnou soustavu a komínové 
těleso, zajistit doklad o kontrole tech-
nického stavu původního kotle, zajis-
tit doklad o vlastnictví bankovního 
účtu. 

Více informací je k dispozici na www.
kr-ustecky.cz/kotlikovedotace. 

(red)

né, jsou vždy vydávané na konkrétní 
registrační značku vozidla. Ta musejí 
splňovat požadavek Euro 3. I když má 
vůz vydanou povolenku, nesmí uli-
cemi projíždět každý pátek od 18 do 
nedělních 22 hodin a ve svátky od 13 
do 22 hodin.
Podrobnější informace k vydávání 
povolenek jsou k dispozici na odboru 
dopravy v budově městského úřadu  
v Seifertově ulici.

Počet vydaných povolenek k průjezdu
Pražskou ulicí pro nákladní vozy neroste

Víceúčelové hřiště
dostalo nový povrch

Poslední možnost 
získání Kotlíkové dotace 

Pavlína Nevrlá
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Krajská adiktologická ambulance  
a poradna pro děti a dorost pracuje  
s dětmi a mladistvými od 10 do 18 let 
včetně, kteří jsou ohroženi nebo zasa-
ženi látkovou či nelátkovou závislostí 
a pracuje také s jejich rodinami a oko-
lím. Jedná se o unikátní zařízení, které 
bezplatně poskytuje služby celému 
kraji. Naším úkolem je oslovit a za-
chytit do péče ohrožené jedince a po-
mocí terapií a poradenství s nimi pra-
covat na tom, aby nevhodné chování 
omezili, ideálně s ním přestali úplně. 
Úzce spolupracujeme s kurátory so-
ciální prevence, středisky výchovné 
péče, školami, dětskými domovy, psy-
chiatrickými léčebnami, kteří k nám 
odesílají dětské klienty. V současné 
době máme v péči 35 dětských a mla-
distvých klientů.
Adiktologická ambulance se zaměřu-
je primárně na problém užívání návy-
kových látek. U naší klientely ve vět-
šině případů nehovoříme o závislosti 
jako takové, ale spíše o škodlivém uží-
vání. Nejčastěji zneužívanou nelegál-
ní návykovou látkou je mezi našimi 
klienty marihuana. Setkáváme se ale 
také s problémovým užíváním alko-
holu či pervitinu, výjimkou není ani 
extáze či jiné taneční drogy. V posled-
ní době se mezi mladistvými objevuje 
zneužívání léků benzodiazepinového 

Provozovnou se pro účely živnosten-
ského zákona rozumí prostor, v němž 
je živnost provozována. Dle ustano-
vení § 17 odst. 3 živnostenského zá-
kona je podnikatel povinen zahájení 
nebo ukončení provozování živnosti 
v provozovně oznámit předem které-
mukoliv živnostenskému úřadu v ČR.
Ustanovení § 31 odst. 16 živnosten-
ského zákona ukládá podnikateli po-
vinnost nejpozději ke dni ukončení 

Probační a mediační služba (PMS) je 
státní organizace v gesci Ministerstva 
spravedlnosti České republiky. Zajiš-
ťuje kontrolu výkonu alternativních 
trestů, připravuje podklady pro jejich 
ukládání, zprostředkovává mediace 
mezi pachatelem a obětí, pracuje s 
mladistvými, jejich rodinami a podílí 
se na prevenci trestné činnosti.
Trest obecně prospěšných prací patří 
k nejčastěji ukládaným alternativním 
trestům v České republice – je trestem 
nespojeným s odnětím svobody. Od-
souzený je povinen odpracovat osob-
ně, bezplatně a ve svém volném čase 

typu. Na rozdíl od ostatních dětských 
ambulancí v České republice nemá-
me velké zastoupení tzv. nelátkových 
závislostí, v této věkové skupině tedy 
hlavně závislostní chování na mobilu 
či PC, což ale dle našeho názoru ne-
znamená, že by se v Ústeckém kraji 
nenacházely děti s těmito problémy. 
Přesto s touto klientelou také pracu-
jeme a jsme schopni řešit i tento pro-
blém.
U starších klientů řešíme také situaci 
s bydlením či pomoc při shánění za-
městnání. Vzhledem k velkému spek-
tru oblastí, které závislostní chování 
způsobuje, je náš tým velmi rozma-
nitý. Tvoří ho vedoucí služby, adik-

provozování živnosti v provozovně 
oznámit živnostenskému úřadu, na 
jaké adrese lze vypořádat jeho případ-
né závazky.
Důvodem stanovení této povinnosti 
je ochrana spotřebitele, která je zajiš-
těna veřejně dostupnou adresou, kde 
lze podnikatele, který ukončil činnost 
v provozovně, fakticky zastihnout,  
a tím dosáhnout příslušného vypo-
řádání případných závazků (vyřízení 

soudem stanovený počet hodin (50 - 
300) ve prospěch obcí, státních nebo 
jiných obecně prospěšných institucí, a 
to nejpozději do jednoho roku od na-
řízení výkonu trestu soudem.
Jestliže odsouzený v době výkonu 
trestu nevede řádný život, vyhýbá se 
nástupu výkonu trestu, bez závažného 
důvodu poruší sjednané podmínky 
výkonu trestu obecně prospěšných 
prací nebo jinak maří výkon tohoto 
trestu nebo zaviněně tento trest ve 
stanovené době nevykoná, soud tento 
trest přemění na trest nepodmíněný v 
poměru 1:1 nebo na jiný alternativní 

tologové, dětský psychiatr, sociální 
pracovnice, zdravotní sestra, rodinná 
terapeutka či klinická psycholožka.
Celý program funguje tak, aby byl 
pro dětského klienta co nejvíce šitý 
na míru. Samotná „léčba“ pak pro-
bíhá ve dvou základních fázích, kte-
rými jsou zhodnocení stavu klienta 
a samotná adiktologická fáze. První 
fáze zahrnuje úvodní setkání s dítě-
tem a jeho zákonnými zástupci, kdy 
jsou vysvětlena všechna pravidla  
a podmínky, dále vstupní vyšetření 
dětským psychiatrem a zhodnocení 
klienta adiktologem, který na základě 
sebraných údajů, rozhovoru se zákon-
ným zástupcem a několika individu-

reklamace, apod.). Podnikatel je po-
vinen ohlásit i každou změnu adresy 
pro vypořádání závazků po dobu 4 let 
ode dne ukončení provozování živ-
nosti v provozovně. Tato povinnost 
se vztahuje i na podnikatele, kterým 
bylo živnostenské oprávnění zrušeno 
na jejich žádost dle ustanovení § 58 
odst. 1 písm. c) živnostenského záko-
na, neboť tato skutečnost nezbavuje 
osobu bývalého podnikatele dostát 

trest (trest domácího vězení nebo pe-
něžitý trest).
Výkon trestu je pro odsouzeného 
motivující zejména proto, že odpra-
cuje-li celý trest, hledí se na něj, jako 
by nebyl odsouzen, tzn., nebyl-li mu 
kromě OPP uložen trest další, dojde  
k výmazu z rejstříku trestů.
Touto cestou oslovujeme všechny zá-
kladní školy, mateřské školy, zapsané 
spolky, sportovní kluby, neziskové or-
ganizace a jiné podobné organizace. 
Právě ty se totiž mohou stát poskyto-
vatelem OOP. 
V případě, že zastupujete některou 

álních rozhovorů s dětským klientem 
hodnotí, zda jsme pro dítě či mladist-
vého vhodnou službou. V případě, že 
se problém s návykovým chováním 
potvrdí, přichází fáze adiktologická, 
ve které pracujeme na změně nežá-
doucího chování. Prakticky to vypadá 
tak, že klient chodí většinou jednou 
týdně na hodinové individuální se-
zení se svým klíčovým pracovníkem 
a pracují spolu na předem stanove-
ných cílech. Momentálně připravuje-
me také skupinovou terapii pro děti a 
mladistvé. Délka léčby je vždy indivi-
duální, některým klientů, stačí 3 mě-
síce v našem programu, jiní zůstávají 
i rok. Spolupráci se snažíme zachovat 
i po naplnění stanovených cílů, a to 
ve formě následné péče, ve které má 
mladistvý možnost docházet k nám  
i nadále, ale s nižší frekvencí.
Pro úspěšnou terapii dětského klien-
ta je nezbytně nutné zapojení rodičů 
či zákonných zástupců. Setkání jsou 
bezplatná a anonymní.
Více informací naleznete na webo-
vých stránkách: www.deti.adiambu-
lance.cz Kontakt: poradna@drugout.
cz, 607 451 588.

Bc. Tereza Králová, Bc. Diaraye Baldé
adiktoložky

závazkům vzniklým v souvislosti  
s jeho podnikatelskou činností.
Informaci o adrese místa pro vypo-
řádání závazků lze získat ve veřejně 
přístupném živnostenském rejstříku 
na adrese www.rzp.cz.

Bc. Antonín Budaj
ObŽÚ - pracovník kontroly II

z výše uvedených organizací a máte 
zájem stát se poskytovatelem místa 
výkonu trestu OPP, kontaktujte pra-
covníka PMS středisko Teplice: Mgr. 
Táňa Hofmannová, tel. 417 516 148, 
e-mail: thofmannova@pms.justice.cz 
nebo vedoucí střediska - Mgr. Marce-
la Bartáková, tel. 417 516 152, e-mail: 
mbartakova@pms.justice.cz
Zodpovíme vaše dotazy a vyhodno-
tíme, zda je vaše organizace vhodná 
pro výkon tohoto trestu. Další infor-
mace o našich službách naleznete na 
internetové adrese: www.pmscr.cz.

(red)

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Povinnosti podnikatele při ukončení provozování živnosti v provozovně 
a případné vypořádání závazků

Probační a mediační služba nabízí partnerství při výkonu trestu 
obecně prospěšných prací
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Jiří Fait a Martin Strejc alias Thomas 
Anders a Dieter Bohlen opět dali ži-
vot skupině Modern Talking v revi-
valové podobě. Dvojici mladíků bí-
linská veřejnost dobře zná z různých 
akcí - pořádají třeba plesy, slavnosti, 
moderují, baví děti, vystupují se sku-
pinou Alibi. Nyní je bude znát nejen 
celá republika, ale jistě i část Evropy. 
Bílinská revivalová skupina Modern 
Talking je totiž jediná v republice  
a druhá ve světě. O vystupování v ro-
lích dvou Němců i o dalších plánech 
hovořili v následujícím rozhovoru.

Proč jste se rozhodli založit zrovna
revivalovou skupinu Modern 
Talking?

Jiří Fait: Byla to srdcová záležitost, je 
to muzika, která mě kdysi oslovila. Na 
toto téma jsem dělal ve škole i referát, 
sháněli jsme jejich CD. V osmdesá-
tých letech měla tato skupina největší 
boom, ale je to muzika, která se dá 
poslouchat dodnes. 
Martin Strejc: Já jsem na Modern 
Talking přišel až před třemi lety. Je ale 
hodně nadčasová, taková příjemná 
taneční hudba.

Máte nastudované pohyby Thomase 
Anderse a Dietera Bohlena? 

Jiří Fait: Já jsem touto muzikou od-
kojený, takže jsem vyloženě pohyby 
Thomase Anderse nestudoval. Jde to 
prostě samo.  
Martin Strejc: Jasně, protože Tho-
mas Anders vlastně ani žádné pohyby 
neměl, ale Dieter Bohlen - ten s kyta-
rou, kterého zastávám já - má takové 
zvláštní pohyby, jako by potřeboval 
čůrat. Nohy má u sebe a různě se 
kroutí. Tak to jsem si musel nacvičo-
vat. Navíc si u toho hraje s kytarou. To 
máme podobné, protože on nikdy na 
kytaru nehrál a já také ne. 

Je tedy cílem původní kapelu 
co nejvíce napodobit? 

Martin Strejc: To ne, chceme se jim 
podobat, ale zároveň být svoji. Je to 
tak půl na půl. 

Uslyší od vás lidé všechny singly, 
které Modern Talking vydali?

Jiří Fait: Oni natočili myslím třináct 
alb, jedno z toho je výběrové. Dohro-
mady mají přes dvacet singlů, takže 
asi všechny do programu nezařadíme. 
Spíše se zaměříme na největší hity a 
zajímavé řadové věci.

Jak jste přišli k muzice, ke zpěvu?

Jiří Fait: Já jsem začal zpívat s Dádou 

kolik málo měsíců, pořád na tomto 
projektu pracujeme, vylepšujeme ho. 
Takže nyní je spíše ve stádiu dolaďo-
vání.
Jiří Fait: My jsme měli projekt Mo-
dern Talking v šuplíku už deset let. 
Občas jsme ho vytáhli, někde vy-
stoupili a zase schovali. Zkrátka jsme 
na tom moc nepracovali. Nyní tedy 
chceme zlepšit propagaci, více vystu-
povat, točit klipy. Chceme také natočit 
demo CD. Směřujeme kromě Čes-
ké republiky také na východní státy, 
protože tam byla skupina ve své době 
velmi populární. A stále to funguje, 
potvrdilo se nám to na facebooku, 
kde na naši stránku reagují lidé právě 
z Polska, Ukrajiny, Ruska, Běloruska  
a podobně. Tam bychom mohli ča-
sem třeba i uspořádat koncertní šňů-
ru čtyř pěti koncertů. 

Je jiné publikum v Čechách 
a ve východních zemích?

Jiří Fait: Nevím proč, ale je. Třeba Po-
láci se prostě baví ihned, jakmile při-
jdou na akci. Vždyť přece proto tam 

Patrasovou, ta měla hity… Ve škole 
jsem měl na hudební výchovu pana 
učitele, se kterým jsme se zrovna moc 
nemuseli, a jednou jsme byli se školou 
někde na koncertu a ten zpěvák vy-
zval publikum, kdo by si chtěl zazpí-
vat. Vystřelila mi ruka nahoru, nevím 
ani proč, asi jsem chtěl něco dokázat 
před tím učitelem. Zpíval jsem písnič-
ku Valčíček od Nedvědů a povedla se 
mi. Pak už jsem se zpívat a vystupovat 
na veřejnosti nebál. Zpívat jsem se ale 
nikdy neučil.
Martin Strejc:  Já jsem chodil do sbo-
ru, zapojoval jsem se do soutěží. Jsem 
exhibicionista, do všeho jdu a ničeho 
se nebojím, takže jsem vždycky vy-
stupoval rád. Hodně jsem se ale na-
učil do Jirky, mám jeho tvrdou školu.  
U těch živých vystoupení skupiny 
Modern Talking ale není úplně cílem 
vše zazpívat čistě, protože živá vystou-
pení této kapely také nebyla čistá. Jde 
spíš o tu show. 

Jaké máte s Modern Talking cíle?

Martin Strejc: Zatím působíme ně-

přišli. Češi prvních pár písniček stojí 
a koukají, někdy v půlce vystoupení 
se začnou pohupovat, tančit a zpívat 
se odhodlají až téměř ke konci. A pak 
chtějí, abychom přidali. 

Jak nacvičujete písničky?

Jiří Fait: Nenacvičuji, já je znám 
všechny i pozpátku. 
Martin Strejc: Já se to tedy musím 
hodně učit. Jak říkám, já mluvím 
špatně česky, natož anglicky, takže si 
musím vše odposlouchat a foneticky 
přepsat. Pak poslouchám Jirku, jak 
zpívá a přidávám se. Takže mi to vše 
trvá několik hodin. 

K písni Cheri Cheri Lady už jste 
natočili i videoklip. Jak natáčení 
probíhalo? 

Jiří Fait: Velmi spontánně. Prostě jsme 
ho měli v hlavě a pak jsme jednou se-
děli v Mostě s kamarádkou v kavárně a 
najednou nás napadlo, že právě tenhle 
podvečer by byl ten nejvhodnější. Jen-
že už bylo půl osmé a my jsme chtěli 
mít v klipu západ slunce. To by se asi 
ještě v pohodě stihlo, kdybychom si 
jako místo natáčení nevybrali Číčov. 
Museli jsme ještě pro potřebné věci a 
techniku domů, pak dojet ke kopci a 
hlavně se na něj rychle vyšplhat. Ale 
stihli jsme to včas, počkali jsme na zá-
pad slunce a začali točit pomocí dro-
nu. Když jsem byl na záběru já, řídil ho 
Martin a naopak. Když jsme tam měli 
být oba, ukotvili jsme dron a natočil 
nás. Tohle všechno trvalo jen patnáct 
minut, než slunce zapadlo. Byla to 
tedy celkově velmi rychlá akce.
Martin Strejc: Pravda, hodně rychlá, 
na ten kopec mě Jirka nutil vyběhnout 
za sedm minut. Plíce jsem táhl dvacet 
metrů za sebou.

Bude i další videoklip?

Jiří Fait: Plánujeme natočit videoklip 
ke známé písničce Brother Louie. Hle-
dáme vhodné prostory, možná by to 
mohla být nějaká střecha, ze které je 
vidět daleko do přírody. Ale možná by 
tam mohla být vidět i ta industriální 
krajina kolem Bíliny. My si ale dopře-
du připravujeme jen velmi málo věcí, 
spíše fungujeme spontánně. 

Kde vás lidé mohli v létě potkat 
a jaká budete mít další vystoupení?

Jiří Fait: V červenci jsme vystupovali 
na Oslavách obce Světec, v srpnu jsme 
byli v Ledvicích na slavnostech. V září 
budeme v Praze a Dolním Žandově u 
Mariánských lázní. Pak se uvidí. 

Jiří Fait a Martin Strejc jako Modern Talking 
revival z Bíliny dobývají Evropu hity z 80. let 
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Obec Ohníč si  na slavnostním pře-
dávání ocenění vesnice roku 2019 v 
Lipové  převzala dvě ocenění - ZLA-
TOU CIHLU (program obnovy 
venkova - Kategorie A. Obnova či 
rekonstrukce památkově chráněných 
objektů a památek místního význa-
mu. Kaple Ohníč, Dolánky) a ČEST-
NÉ UZNÁNÍ za podporu aktivit 
seniorů. Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat všem zúčastněným, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci naší 
prezentace v této soutěži - hlavně Se-
nior klubu a Dílničce na statku. Velmi 
si vážíme jejich přístupu k naší obci a 
doufáme, že se připojí i další nadšenci 
a patrioti, kterým není naše obec lho-
stejná.

Lenka Brandtnerová
starostka obce Ohníč

Ohníč získal dvě ocenění
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Kdo by nechtěl najít poklad, truhlu 
plnou stříbrňáků a odkrýt dávná ta-
jemství prastarých zámků? Také Bíli-
na má svá tajemství ukrytá hluboko 
v minulosti, která na první pohled 
nejsou vidět. Jednu záhadu odkrývá 
turistický průvodce historií a zajíma-
vostmi města, Tripper. Po vyřešení 
tajenky získají hráči novou absolvent-
skou vizitku v Informačním centru 
Bílina, kde je možné Tripper koupit 

Obliba kreslených vtipů se stále drží 
na předních místech zájmu čtenářů. 
V loňském roce se mohli návštěvní-
ci Galerie Pod Věží v Bílině seznámit  
s kreslířem a humoristou Karlem Ur-
banem a v září 2019 s jeho kolegou 
Jiřím Pirklem. Oba jsou členy klubu 
Tapír, který vydává stejnojmenný hu-
moristický časopis.
Jiří Pirkl nakreslil svůj první vtip na 
střední škole a pohltilo ho to tak, že 
začal vydávat studentský občasník 

za 49 korun. Během trasy turisté obje-
ví erb, který patřil Václavu Ferdinan-
du z Lobkowicz, významné sochy ze  
17. století nebo objeví místo, kde v mi-
nulosti stávaly dávno zaniklé budovy. 
Součástí cesty jsou domovní znamení 
a přírodní zákoutí, kde se dají pořídit 
pamětní fotografie. Projít si město  
s Tripperem mohou jednotlivci nebo 
i skupiny. 

(hub)

Vitriol. Inspiraci nachází v životě sa-
motném a společenském dění. „Nej-
více mě baví humor na aktuální dění. 
Nevýhodou je, že některé vtipy ča-
sem ztrácejí na významu, ale některé 
kauzy se snažím vtipem zviditelnit a 
upozornit na ně,“ uvedl kreslíř, který 
za úspěch považuje každý kreslený 
vtip, který se líbí, pobaví a hlavně ro-
zesměje.
Jiří Pirkl žije a tvoří v Lounech. Jeho 
předností je skromnost. „Líbí se mi 
jednoduchost a stručnost a o to se 
snažím i ve svých kresbách,“ uzavřel.

Za poznáním a zábavou 
s turistickým průvodcem 
Tripper po Bílině

Jiří Pirkl: Kreslím 
druhým i sobě hlavně 
pro radost

Lada Hubáčková

JIŘÍ PIRKL
GALERIE POD VĚŽÍ BÍLINA

 
 

VÝSTAVA KRESLENÝCH VTIPŮ

Od 3.9. - 30.9. 2019

Vernisáž výstavy se koná 2.9. 2019 od 17:00 hodin.
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Městská knihovna zve na přednášku 
s názvem Diabetes — tichý nepřítel

Návštěvníci knihovny budou trénovat paměť

Téma první zářijové přednášky s 
ochutnávkou bylinných čajů bude 
hledat odpovědi na otázky: Proč tolik 
lidí trpí diabetem (cukrovkou)? Dá se 
pomoci přírodní cestou? Jaké kom-
plikace tato nemoc přináší? Dozvíte 
se vše. Chybět nebudou odpovědi 
na dotazy, které budete moci položit 
přednášející Janě Ranušové. Ta absol-
vovala na Farmaceutické fakultě UK  

Chcete zlepšit svou paměť, procvičit 
si mentální funkce, a dlouhodobě tak 
zlepšit kvalitu svého života, nebo si 
jen příjemně posedět při mozkovém 
joggingu? Pak je právě vám určena 
tato přednáška, konaná pod záštitou 
České společnosti pro trénování pa-
měti a mozkový jogging.
Na této přednášce si ukážeme něko-

tak v kombinaci s léky. „Svým klien-
tům ráda poradím, kdy a jak nejlépe 
užívat bylinky, buď samostatně, nebo 
v kombinaci s léky, pokud je to vhod-
né pro pacienta. Jsem odborníkem v 
oblasti přírodní i medikamentózní 
léčby. Mám dlouholeté zkušenosti z 
lékárny, kde jsem 30 let pracovala jako 
farmaceutická asistentka. Nyní všech-
nu svou energii věnuji bylinkám. 

te „Desatero pro paměť“. Přednáška 
odstartuje letošní Týden knihoven  
v Městské knihovně Bílina. Trénování 
paměti se bude konat 30. září od 17 
hodin.

Alena Hubáčková
MěK Bílina

v Hradci Králové obor Léčivé rost-
liny. V Praze vystudovala Bacho-
vu květovou terapii. V Brně získala 
osvědčení prodejce vyhrazených lé-
čiv. Má dlouholeté zkušenosti z praxe 
farmaceutické laborantky. Věnuje se 
poradenství pro správné využití bylin. 
Zkušenosti Jany Ranušové zaručují 
sympatický, komplexní pohled na 
individuální léčbu. A to jak bylinnou, 

lik příkladů pro efektivní trénování 
našeho mozku doma i venku. Procvi-
číme si paměť v příjemném prostředí 
knihovny. 
Vyzkoušíte a naučíte se různé mne-
motechniky, které Vám ulehčí život. 
A zároveň si tak výrazně zpomalíte 
degeneraci paměti související s přibý-
vajícím věkem. Domů si pak odnese-

Také o nich s láskou a pokorou před-
náším,“ říká o své práci a současně  
i koníčku Jana Ranušová. Vaší účas-
tí na akci souhlasíte s pořizováním, 
používáním a zveřejňováním obra-
zových a zvukových záznamů pro po-
třeby knihovny.  Akce se koná 17. září 
od 17 hodin.

Alena Hubáčková
MěK Bílina



11KULTURA13. ZÁŘÍ 2019

Seriál Sever viděli lidé v Bílině jako první
Tisícovka lidí v bílinském letním kině 
sledovala první dva díly nového seri-
álu Sever v exkluzivní předpremiéře. 
Lidé se setkali s tvůrci seriálu. „Bylo 
mi velkou ctí přivítat předpremiéru 
seriálu Sever v Bílině. Děkuji filma-
řům i Filmové kanceláři Ústeckého 
kraje za skvělou spolupráci jak při 
organizaci předpremiéry, tak během 
samotného natáčení,“ řekla starostka 
Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Jiří Mádl se v seriálu stane nadějným 
kriminalistou, který naivně uvěří ve 
vyšší princip, za což je následně vy-
trestán. V šestidílném detektivním 
thrilleru ztvárňuje hlavní postavu, in-
ženýra Petra Svobodu, který pracuje 
na stavebním odboru radnice. Poté, 
co se jako svědek brutální vraždy se-
tkává se svým spolužákem z gymná-
zia, se rozhodne stát kriminalistou. 
Vyhovuje to jeho smyslu pro sprave-
dlnost. Chce hrát fair, ale narazí.

Kromě hlavní korupční kauzy, která 
se line celým seriálem, řeší každý díl 
jeden konkrétní kriminální případ. 
Štáb natáčel od podzimu minulého 
roku do letošního května v trojúhel-
níku měst Teplice, Bílina a Ústí nad 
Labem. Symbolem seriálu je skalnatý 
vrch Bořeň. „Jsem rád, že prvními di-
váky Severu budou obyvatelé Bíliny, 
kam se po čase zase vracíme. I díky 
vstřícnosti města probíhalo natáče-
ní bez větších problémů. Možná, že 
se místní obyvatelé, kteří účinkovali 
v komparzu, na obrazovce sami na-
jdou,” dodal producent Petr Bílek.
Besedy se zúčastnili herci Štěpán Be-
noni a Aleš Bílík, režisér Robert Sed-
láček a kreativní producent Jan Lekeš. 

(red)

Revivalové skupiny přivezly světové hity

Foto: Martina Aubrechtová
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KOMUNITNÍ PLÁN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP BÍLINA 

• DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ •
Vážení občané, 

dovoluji si Vás, občany žijící na území 
obce s rozšířenou působností Bílina, 
oslovit formou krátkého dotazníkového 
šetření ohledně zjištění potřeb v oblas-
ti sociálních služeb. Sociální službou je 
míněn např. domov pro seniory, odleh-
čovací služba, pečovatelská služba, azy-
lový dům, nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež, terénní programy, krizová 
pomoc atd. Na další straně naleznete for-
mulář, který prosím vyplňte a vyplněný 
odevzdejte do 30. 9. 2019 na jedno z níže 
uvedených sběrných míst. 
Správní obvod obce s rozšířenou působ-
ností (dále jen „ORP“) Bílina zahrnu-
je následující obce: Bílina, Hostomice, 
Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, 
Ohníč a Světec. Dotazníkové šetření je 
zcela anonymní. Otázky označené sym-
bolem * jsou povinné. Pokud není uve-
deno jinak, zvolte vždy pouze jednu z 
nabízených možností. Pokud vyplňujete 
dotazník za více osob, které potřebují so-
ciální službu, prosím o vyplnění dotazní-
ku za každou osobu zvlášť. 
 
Město Bílina zpracovává Komunitní plán 
sociálních služeb pro město Bílina a její 
spádové obce, jehož cílem je zachování 
a případný další rozvoj stávající sítě so-

ciálních a navazujících služeb a progra-
mů pro jednotlivé cílové skupiny a její 
financování. Dokument v sobě zahrnuje 
nejen požadavky zadavatele, ale také po-
žadavky a odborné názory poskytovatelů 
sociálních a souvisejících služeb, názory 
a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a 
veřejnosti. Z tohoto důvodu se na Vás 
obracíme se žádostí o vyplnění krátkého 
dotazníkového šetření. Vyplnit dotazník 
můžete ručně (příloha Bílinského zpra-
vodaje) nebo elektronicky na stránkách 
www.bilina.cz. Vyplněný dotazník mů-
žete odevzdat na podatelně Městského 
úřadu v Bílině nebo také v Informačním 
centru Bílina, v pobočce městské knihov-
ny Za Chlumem, v recepci Domu dětí a 
mládeže nebo v recepci Hornické ne-
mocnice s poliklinikou. Odevzdat dotaz-
ník můžete do 30. září 2019.
Tato akce je součástí projektu Tvorba 
strategických dokumentů města Bílina 
(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.
0/0.0/16_058/0007420) spolufinancova-
ný z Operačního programu Zaměstna-
nost.
Budeme velmi rádi za Vaši spolupráci, 
děkujeme za ni.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města Bílina



13Z RADNICE13. ZÁŘÍ 2019

1. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách poskytovaných na území ORP Bílina? *
a) ano b) ne

2. Využíváte v současné době Vy nebo člen Vaší rodiny žijící na území ORP Bílina (prarodič, rodič, potomek, sourozenec, manžel/
ka, partner/ka) některou ze sociálních služeb? *
a) ano, jakou: ______________ b) ne c) nevím

3. Pokud Vy nebo člen Vaší rodiny některou ze sociálních služeb využívá, jedná se o (prosím zvolte tu možnost, která u dotyčného 
převažuje):
a) seniora
b) zdravotně postižené dítě
c) zdravotně postiženého dospělého 
d) mentálně postižené dítě
e) mentálně postiženého dospělého
f) jiné: __________________________

4. Pokud Vy nebo člen Vaší rodiny některou ze sociálních služeb využívá, jaká je její forma? (můžete zvolit více možností)
a) péče v domácím prostředí
b) péče v pobytovém zařízení 
c) zajištění krátkodobých pobytů mimo rodinu 
d) docházka do zařízení poskytující sociální služby 
e) sociální poradenství 

5. Pokud Vy nebo člen Vaší rodiny některou ze sociálních služeb využívá, jste s nimi spokojeni?
a) ano b) ne

6. Pokud ne, uveďte důvod.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

7. Kam se obracíte, nebo kam byste se obrátili, pokud byste potřebovali získat informace o sociálních službách poskytovaných na 
území ORP Bílina? * (můžete zvolit více možností)
a) město Bílina 
b) město/obec kde bydlíte, uveďte, prosím, název: ___________________ 
c) Krajský úřad Ústeckého kraje 
d) poskytovatele sociálních služeb 
e) osobu, která již sociálních služeb využívá
f) rodinu, přátele, známé apod.
g) lékaře
h) internet
i) jiné: __________________________

8. Pokud byste Vy nebo člen Vaší rodiny chtěli sociální službu využívat, jakou formu byste preferovali? *
a) péči v domácím prostředí
b) péči v pobytovém zařízení 
c) zajištění krátkodobých pobytů mimo rodinu 
d) docházku do zařízení poskytující sociální služby 
e) sociální poradenství 
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9. Je nějaká sociální služba, kterou na území ORP Bílina postrádáte? Prosíme, uveďte. *
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
 
10. Jaké skupině by, dle Vašeho názoru, měla být na území ORP Bílina věnována větší pozornost při řešení sociálních problémů? * 
(můžete zvolit více možností)
a) rodinám s dětmi
b) seniorům
c) mládeži 
d) osobám se zdravotním postižením
e) osobám bez domova
f) osobám ohroženým závislostí
g) jiné: __________________________

11. Co by podle Vašeho názoru pomohlo zlepšit fungování sociálních služeb na území ORP Bílina? * (můžete zvolit více možností)
a) zvýšení kvality
b) zvýšení dostupnosti (kapacity)
c) zvýšení počtu nabízených služeb 
d) návaznost na jiné sociální služby
e) informovanost občanů
f) jiné: __________________________

12. Vaše pohlaví?
a) muž b) žena

13. Do jaké věkové kategorie patříte?
a) do 18 let
b) od 19 do 35 let
c) od 36 do 55 let 
d) od 56 do 65 let
e) od 66 do 75 let
f) 76 let a výše

14. V jaké obci v rámci ORP Bílina bydlíte? *
 

15. Jaké je složení Vaší domácnosti?
a) jednotlivec
b) manželé/partneři s dítětem/dětmi
c) jeden rodič s dítětem/dětmi
d) manželé/partneři bez dětí
e) manželé/partneři bez dětí ve společné domácnosti 
f) vícegenerační domácnost (prarodiče, rodiče, děti)
g) jiné – prosím upřesněte: _____________________________

16. Vaše komentáře:
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Děti si v mateřince užívaly léto

ZŠ Aléská je více barevná

Na žáky z Lidické čeká 
spousta zajímavých činností

Děti z Bíliny trávily léto 
na táborech v Kralovicích

Akce BROUK v MŠ 
Maxe Švabinského v Bílině

 

Děti z několika mateřských škol, které byly přes prázdniny uzavřené, 
trávily příjemné chvíle v MŠ Síbova. Tam si užily spoustu letních ra-
dovánek.

Učitelky MŠ

Během prázdnin se v Základní škole Aléská pilně pracovalo. Prázdná 
bílá plocha dala prostor cizím jazykům v podobě kalendáře. Proměnila 
se i některá šedá schodiště, která jsou teď barevná a zároveň poučná. 

ZŠ Aléská

Během prázdnin probíhaly v Základní škole Lidická intenzivní staveb-
ní práce, jejichž výsledkem jsou nová sociální zařízení a výmalba tříd 
a chodby ve 2. patře. Na podzim by měla proběhnout rekonstrukce 
kotelny a podle výsledků výběrového řízení modernizace odborných 
učeben přírodních věd ve 3. patře.
I v novém školním roce nás čeká bohatá projektová činnost, jíž se 
snažíme o komplexní rozvoj kompetencí a dovedností našich žáků. Do 
druhé poloviny vstupujeme s projektem Duhová škola 2018 - 2020 
(Šablony II) v jehož rámci realizujeme např. doučování, čtenářské, 
matematické a badatelské kluby. V říjnu budeme dokončovat projekt 
Duhová škola v lese, díky němuž je pro 61 žáků připraven ozdravný 
pobyt v Teplicko-Adršpašských skalách. Žáci 2.st. v rámci projektu 
Pochopením k toleranci a respektu 2019 navštíví Lidice, Terezín a Ži-
dovské muzeum v Praze. Pro děti 2. - 4.tříd je připraven ve spolupráci 
se Zooparkem Chomutov projekt Letokruhy. V oblasti primární pre-
vence budeme dokončovat projekty Putování za zdravím a Stop závis-
lostem 2019. Nově žáky 2. st. čeká projekt Duhový let světem médií  
z grantového programu nadace 02 zaměřený na mediální gramotnost.
I pro učitele je připravený v rámci grantového programu Erasmus+ 
projekt Zvyšování kvality jazykového vzdělávání v Duhové škole , díky 
němuž absolvují jazykové kurzy angličtiny a němčiny v zahraničí. 
Cílem tohoto projektu je nastartovat realizaci výukové metody CLIL  
v rámci běžných vyučovacích předmětů na 1. i 2. st., a zlepšit tak jazy-
kové dovednosti žáků.
V oblasti finanční gramotnosti nás čeká na podzim dokončení projektu 
Škola odpovědného spotřebitele a pro žáky 4. tříd ve spolupráci s Čes-
kou spořitelnou projekt Abeceda peněz.
Pokračovat budeme i v zájmových aktivitách. Pro členy turistického 
kroužku jsou připraveny například výlety do Prahy na výstavu robotů, 
návštěva Legolandu nebo Liberce.
Od září také připravujeme zahraniční ozdravný pobyt, který proběhne 
v červnu v Itálii.
V září převezmeme ocenění za 1.místo v Ústeckém kraji v soutěži Hejt-
manův pohár, v říjnu budeme pro žáky a veřejnost organizovat akci 
ErasmusDays a takto bychom mohli pokračovat dál.
O zajímavých aktivitách a projektech vás budeme průběžně informo-
vat. Přejeme všem našim žákům , jejich rodičům i pedagogům úspěš-
né vykročení do nového školního roku.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Letní dětský tábor v Kralovicích funguje pod odborovými organizace-
mi Dolů Bílina již od šedesátých let minulého století a za tu dobu jej 
navštívilo několik tisícovek dětí.
V letošním roce se pod hlavičkou Odborové organizace č.1 Skrývka 
konaly dva běhy. První běh vedl Marek Strahlheim, tábora se zúčast-
nilo devadesát dětí. V programu nechyběly tradiční akce jako branný 
běh, olympiáda, diskotéky, stezka odvahy a další. Nejstarší děti si vy-
zkoušely, jaké je spát na hradě Krašov a všichni si přivezli obrovské 
množství zážitků. Druhý běh pod taktovkou Báry Schneiderové navští-
vilo 75 dětí. Během 14 dnů prožili účastníci celý rok. Nechyběly ani ob-
líbené svátky jako Halloween, Velikonoce nebo Vánoce. Oba běhy také 
navštívili hasiči SD Bílina, kteří jim ukázali práci hasičů, jejich vybavení 
i ukázku zásahu. Dalšími hosty tentokrát na 2. běhu byli kynologové se 
svými psy ze ZKO Březenecká. Psovodi předvedli hlavně ovladatelnost 
psů, nácvik vyštěkávání osob, ukázku obran a výcvik vodní záchrany, 
který měl u dětí obzvlášť velký úspěch.
Oba letošní běhy se velmi povedly. V srpnu tábor využívají další orga-
nizace, v září se zde budou konat ještě adaptační pobyty, mimo jiné 
se sem chystá Základní škola, Bílina, Za Chlumem, která zde již v létě 
uspořádala sportovní kurz a výjezd žákovského parlamentu.
Na konci září se brány tábora uzavřou, tábor se zazimuje a na jaře 
se bude pokračovat v další rekonstrukci, která postupně probíhá již 
několik let.

Mgr. Barbora Schneiderová
ředitelka ZŠ Za Chlumem

MŠ Maxe Švabinského ve spolupráci s městem Bílina realizovala 
projekt s názvem BROUK (Barevné Rozmanitější Oživenější Účelné 
a Kreativní zahrady). Jak už název napovídá, cílem bylo zahradu 
oživit, barevně a tvarově zpestřit, aby v dětech vyvolala větší zájem 
o přírodu, aby je bavila, rozvíjela a sloužila k environmentální výuce, 
výchově a osvětě.
Díky projektu, který byl spolufinancován Státním fondem životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a 
městem Bílina, byly vysázeny nové keře, stromy a trvalky, zároveň 
byl pořízen kompostér pro recyklování biologického odpadu. Součás-
tí projektu bylo i vytvoření hmatového chodníčku, který lze využít při 
chůzi na boso, nebo při vnímání rukama. Pro pozorování živočišné 
říše bylo vytvořeno broukoviště a šikovný sochař z pařezů pokáce-
ných stromů vyřezal originální krmítka s pítkem.
Realizací projektu byl vytvořen prostor, kde se děti mohou vzdělávat 
prostřednictvím zážitků, zkušeností a experimentů. Mohou tak rozví-
jet svou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a to vše při pohybu 
a na čerstvém vzduchu.

Ing. Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů
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Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející

Radovesická výsypka již začíná patřit 
k unikátům Ústeckého kraje

Na co budeme asi jen vzpomínat...
Dnes nebudeme obcházet okolí Bí-
liny, ale nostalgicky zavzpomínáme 
na květinky, které nás, hlavně trochu 
dříve narozenou generaci, provázely 
po celá slunná léta svojí vůní, něžnou 
krásou a my je skoro ani nevnímali, 
jak byly pro naši přírodu charakteri-
stické. Usaďte se, pokud bude počasí 
přát, na lavičku na tichém Mírovém 
náměstí, vezměte si svůj Bílinský 
zpravodaj a oddejte se vzpomínání.
Dříve mezi poli vedly úvozové cesty, 
po nichž se tak pěkně procházelo a k 
tomu nám voněla skromná nizoučká 
růžovofialová mateřídouška. Mezi 
trsy travin a kameny kvetly slzičky 
panenky Marie - maličký, po koření 
vonící karafiátek, a naše mlsné jazýč-
ky potěšila lahodnou chutí jahoda 
travnice neboli praskačka.
Nejkrásněji bývalo navečer, když se 
sluníčko ukládalo ke spánku, z luk vo-
nělo sušené seno, naplno se rozvoněla 
mateřídouška a na tmavnoucím nebi 
vyskakovala hvězda za hvězdou. To se 
málo komu za takových večerů chtělo 
domů. Lidé často neodolali, usadili se 
mezi polštářky mateřídoušky a v hla-

Kypu neboli Radovesickou výsyp-
ku zná snad každý, kdo žije v Bílině 
nebo přilehlých obcích. Tento krásný 
kus přírody zde však nebyl odjakži-
va. Mnozí si jistě ještě pamatují údolí 
Lukovského potoka, kde se nacházely 
obce Lískovice, Chotovenka, Hetov, 
Dřínek a Radovesice, které musely v 
60. letech minulého století ustoupit 
otevření Velkolomu Maxim Gorkij.
V období let 1969 – 2003 bylo do 
tohoto prostoru založeno 700 mili-
onů metrů krychlových zeminy. Pro 
představu se jedná o objem materiálu, 
který by zasypal celou Prahu do výše 
1,5 metru, takže průměrně vzrostlé-
mu člověku by vyčnívala pouze hlava. 
Těžební provoz dlouhá léta zásadním 
způsobem ovlivňoval život obyvatel 
dotčených obcí a města Bílina. Mnozí 
si jistě vzpomenou na unikátní stav-
bu nejdelšího betonového mostu v 
České republice, který byl postaven za 
účelem přenosu těžených hmot smě-
rem na Radovesickou výsypku. Délka 
umožnila překlenout nejen železniční 
koridor, řeku Bílinu, ale i čtyřprou-
dovou komunikaci spojující Bílinu a 
Teplice. V roce 2003 bylo zakládání 
Radovesické výsypky ukončeno. Bylo 
tak vytvořeno mohutné výsypkové tě-
leso stoupající z nadmořské výšky 250 
m n. m. při kontaktu s výsypkou Jirá-
sek na severozápadě a dosahující kót 
420 m n. m. ve své východní části, kde 

vě se mnohým vybavila slova básníka 
Karla Jaromíra Erbena: Mateřídouško 
vlasti naší milé, vy dávné naše pověs-
ti....
A kolik mládenců vyvedlo děvčata do 
usínající přírody, tu romantiku bohu-
žel dnešní mládež zná jen málo.
Hledala jsem tyto rostlinky,abych vás 
s nimi blíže seznámila. Bohužel jsem 
našla jen pár skomírajících slziček, 
mateřídoušku jsem viděla vloni na 
jedné stráni u Hostomic a jahůdky 
travnice rostly kdysi dávno v místě, 
kde je dnes minigolf.

Mateřídouška obecná (Thymus
praecox)
Trvalka rostoucí na slunných stráních 
a mezích, hojná na vápnitých půdách. 
Již dávno si ji i básníci povšimli a je, 
nebo už bylo, to takové symbolické 
české kvítko.

Hvozdík kropenatý - slzičky panny 
Marie (Dianthus carthusianorum)
Řídce trsnatá středně vysoká bylina, 
trvalka rostoucí na slunných suchých 
stráních a lehce travnatých pahorcích. 
Svoji přezdívku dostala prý podle po-

plynule navazuje na České středohoří. 
Povrch výsypky je v současné době již 
zrekultivován. Došlo k zemědělské, 
lesnické a hydrické rekultivaci. Na-
lezneme zde množství zalesněných a 
vodních ploch, mokřadů, luk a polí. 
Na temeni výsypky jsou ponechány 
dvě samostatné plochy, na nichž je 
sledován přirozený vývoj povrchu. 
Jedná se o unikátním studijní prostře-
dí, ve kterém je možné sledovat vliv 
postupné sukcese na nerekultivované 
ploše a vliv rekultivace na vývoj fauny 
a flóry. Na přirozeně osidlujících mís-
tech dochází ke změně a pestrosti bio-
topů, jež mají vliv na sestavu a změnu 
fauny a flóry. Rekultivované plochy se 
oproti tomu stávají během let poměr-
ně stabilním prostředím připomína-
jícím běžnou lesnicky a zemědělsky 
obhospodařenou půdu.
Během několika desítek let došlo ke 
komplexní rekultivaci a málokdo by 
na první pohled poznal značný zásah 
do původní krajiny. Radovesická vý-
sypka již v současné době začíná pat-

věsti, když 
byl ukřižo-
ván Ježíš, 
panna Marie 
jej doprová-
zela a z ka-
ždé její slzy 
spadlé na 
zem vyrostla 
tato purpu-
rově zbar-
vená voňavá 
květinka.

J a h o d n í k 
travnice - 
praskačka 
( Fr a g a r i a 
viridis)
Nízká vytr-
valá bylina 
rostoucí na 
s l u n n ý c h 
s t r á n í c h . 
Praskačka je lidová přezdívka proto, 
že trháme-li plod, napínáním pod 
květním kalíškem vzniká zvětšený 
prostor naplněný zředěným vzdu-
chem a při utržení vydává slyšitelné 

řit nejen k unikátům Ústeckého kraje, 
ale pro svoji jedinečnost se stane mi-
mořádně zajímavým územím i z hle-
diska evropského. V současné době 
se dokončuje silniční propojení přes 
výsypku z Kostomlat do Štěpánova a 
Razic. Komunikace z Kostomlat pod 
Milešovkou a Bílinou je již dnes hojně 
využívána motoristy, cyklisty i turisty. 
Krátce před dokončením je cyklostez-
ka, která bude kopírovat komunikaci 
mezi Bílinou a Kostomlaty pod Mile-
šovkou.
Severočeským dolům se podařilo po-
zemky zasažené důlní činností vrátit 
k původnímu účelu, ale zaobírá se i 
otázkou sociálně ekonomickou, eko-
logickou, estetickou a sportovně re-
kreační.
Část Radovesické výsypky je v sou-
časné době zpřístupněna veřejnosti, 
konkrétně se jedná o komunikaci 
Kostomlaty pod Milešovkou a Bí-
linou, brzy bude přístup rozšířen  
o komunikace Kostomlaty - Štěpá-
nov, Kostomlaty - Razice, a to včetně 

prasknutí. Zralá jahůdka má lahodně 
nepopsatelnou chuť a vůni.

Jitka Brejníková

cyklostezky. Je však stále nutné mít na 
zřeteli, že se jedná o prostor Severo-
českých dolů. Nadále zde probíhají 
rekultivační činnosti, které se skládají 
nejen z údržby stávající zeleně, ale i 
výstavby účelových cest. Nadále zde 
dochází i výzkumu fauny a flóry, na 
němž se podílí odborníci z vědeckých 
institutů z ČR a zahraničí. Nesmí se 
zapomínat na sukcesní plochy, které 
působí dojmem nedohospodařeného 
prostoru. Tyto plochy přinášejí věd-
cům důležitá data v oblasti výzkumu 
navrácení přírody bez zásahu člověka.
Proto se zde obracíme na širokou 
veřejnost, chovejme se k tomuto 
krásnému koutu přírody ohleduplně, 
snažme se všechny bezohledné mo-
torkáře (čtyřkolky), řidiče terénních 
vozidel, pytláky ryb a lesní zvěře, van-
daly a další ničitele z tohoto prostoru 
ve spolupráci s Policií ČR, rybářskou 
a mysliveckou stráží vytěsnit, a tím se 
pokusit být ohleduplní vůči benevo-
lentnímu postoji Severočeských dolů, 
jež ročně do úklidu černých skládek, 
obnovy poničených ploch a komuni-
kací vynakládají milionové částky.
Budoucnost Radovesické výsypky je v 
rukou nás všech. Pojďme ji společně 
udržet krásnou a čistou.

Severočeské doly, a.s.
foto - Archiv DB 5/2019
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Jedna ze tří skautských svateb se konala v Bílině

Z dopisu čtenáře

Před padesáti lety, tedy v říjnu 1969, 
se v Bílině konala skautská svatba v 
krojích. Takové byly jen tři v Česko-
slovensku. Je škoda, že se skauting 
neudržel. Jezdili jsme na tábory a děti 
si užily život ve společnosti a v příro-
dě, to už je dnes více problematické. 
Většina dětí sedí doma u tabletu, hrají 
fantastické hry, ale zaniká společen-
ský život. Děti se neumí bránit, umí 
jen šikanovat jeden druhého. 
Skauting je nezisková organizace, na 
tábory jsme jezdili jen o našich dovo-
lených. Ale my jsme to pro děti dělali 
rádi. Při naší svatbě dali skauti man-
želovi koňský chomout a mně panen-
ku. Přáli nám básničkou: Kutnohor-

ská čtyřčata 
ohromila svět, 
nedejte se za-
hanbit, mějte 
jich aspoň pět. 
Teprve po 
narození pá-
tého dítěte se 
mi toto přání 
vybavilo. Byli 
jsme také na 
s k au t s k é m 
táboře v Bil-
gorai a polské 
děti byly i s 
námi na tábo-
ře u Strako-

nic. Skautingu 
hodně uško-
dila komuni-
stická doba, 
protože skau-
ting zakázala. 
Nikdy jsem to 
nepochopila. 
Vždyť skau-
ting je harmo-
nická výchova 
mládeže prací 
a hrou, pod-
poruje tělesný 
vývoj a zdraví 
úměrně s pěs-
továním se-

beovládání a soběstačnosti. Učí lásce  
k přírodě, praktickým zkušenostem  
a službě pro celek. Buduje základy 
charakteru pravého občanství. Je ja-
kousi kompenzací vyčerpávajícího 
tempa dnešního, hlavně městského 
života, silným hnutím pro nejlepší vý-
chovu mládeže, v níž je spojeno úsilí 
nejlidštějších lidí snad všech věků  
a národů. 
Skautský slib zní: „Slibuji na svou čest, 
že budu milovat svou vlast, sloužit jí 
v každé době, plnit své povinnosti  
a zachovávat junácké zákony a duší  
i tělem budu připraven pomáhat bliž-
nímu.“

Zdeňka Duchoslavová

Sokoli potřebují hlavně klid,
elektrárny jim ho dopřávají

Jízdní řády MHD v Bílině mají do-
sud pojmenování zastávek v retro 
stylu minulého režimu. Odkazu-
jí například na zastávky na Sídlišti  
Za Chlumem jednota či sběrna, za-
stávky VMG, U Holubů, 5. května - 
samoobsluha a podobně.
Samozřejmě, jednota a sběrna na Síd-
lišti Za Chlumem, stejně jako samo-

obsluha v ulici 5. května či restaurace 
U Holubů v Pražské ulici již dávno 
neexistují. Stejně tak Velkolom Ma-
xim Gorkij (VMG) nese již dlouho 
jiný název. Ani požárníci už nemají 
požární zbrojnici, ale už jsou to opět 
hasiči a jejich základna je hasičská zá-
chranná stanice (HZS).
Perličkou mezi zastávkami je Bíli- 

na -  železniční stanice, která již faktic-
ky neexistuje, protože se přesunula až  
k zastávce Bílina - autobusové nádra-
ží, takže na sloupku č. 4  jsou vyvěšené 
jízdní řády meziměstské dopravy jako 
Bílina, aut. nádr., ale zastávka MHD 
na témže sloupku je uvedena jako Bí-
lina, žel. st. Pokud zadáte do interne-
tového vyhledávače cestu ze zastávky 

Bílina, žel. st. do zastávky Bílina, aut. 
nádr. pěkně se povozíte.
Snad by stálo za úvahu k 30. výročí od 
změny režimu dát názvy zastávek do 
souladu s aktuálním stavem.

Vladimír Klas

tráren každoročně dohodnuti, že po 
celou dobu zahnízdění jsou odloženy 
aktivity spojené nějakým způsobem s 
údržbou komína či lezeckým cviče-
ním tamních profesionálních hasičů. 
Prakticky až do definitivního opuš-
tění budek by sokolí rodinky neměly 
být nějak rušeny,“ kvituje Václav Be-
ran přístup Skupiny ČEZ.
Klid pro sokolí zahnízdění a vyvedení 
mladých je pro ředitele všech elektrá-
ren samozřejmostí. „Jakmile nám or-
nitolog Václav Beran nahlásí, že viděl 
poprvé sokolí pár, jak obletují naše 
komíny a následně i potvrdí, že sami-
ce sedí na vejcích, utlumujeme veške-
ré aktivity, které se nějakým způso-
bem týkají výškových staveb. Výjimka 
by nastala pouze v případě, kdyby 
byly nějakým způsobem ohroženy 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců či 
provoz elektrárny,“ dodává k tomu 
například Luboš Elšlégr, generální ře-
ditel Elektrárny Počerady.
Stejný přístup k ohroženému opeře-
nému predátoru mají pochopitelně 
i v dalších lokalitách. Pro všechny je 
tudíž každoroční samozřejmost, že 
v době zahnízdění utlumují veškeré 
aktivity, které se nějakým způsobem 
týkají výškových staveb. Zahnízdění 
navíc mezi energetiky přináší i chvíle 
napětí, zda si tipovali správný počet 
narozených mláďat. 

(red)

Od roku 2011, kdy byla v Elektrárně 
Tušimice umístěna na ochozu chla-
dicí věže vůbec první hliníková so-
kolí budka v republice, světlo světa 
spatřilo 66 „elektrárenských“ sokolů. 
Mláďata se letos opět vylíhla i na ko-
míně Elektrárny Ledvice. Jen v loň-
ském roce se jich vylíhlo v severních 
Čechách 10 a další 4 ve středních Če-
chách. Letošní bilance hovoří zatím o 
minimálně 17 mladých, potvrzeno je 
opět 10 severočeských a dále 7 středo-
českých sokolíků.
Podle ornitologa Václava Berana byl 
loňský rok, co se počtu narozených 
mláďat týče, jeden z nejúspěšnějších. 
„V roce 2018 bylo na objektech ve 
vlastnictví Skupiny ČEZ evidováno 
celkem sedm párů sokolů a ve všech 
budkách byla vejce. V Třeboradicích 
ovšem bylo ve finále při přímé kon-
trole hnízda nalezeno jedno rozbité 
vejce se zárodkem. Mláďat se sice 
narodilo celkem 14, ale vyvést se jich 
podařilo jen 12, neboť ve dvou přípa-
dech nezvládla svůj první let. I to se 
bohužel stává. Co považuji za úspěch, 
je to, že vůbec poprvé se mi podařilo 
všechna mláďata označit odečítací-
mi kroužky.“ Jediné, co sokolí páry 
a jejich junioři či juniorky potřebují, 
je klid. “Hlavně proto, aby se mohli 
bezpečně pohybovat po ochozech a 
později se pak učit s rodiči létat a lo-
vit. Proto jsme s vedením všech elek-
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Chodíte kolem nich...
Městská knihovna
 
Na rohu Tržního náměstí, dnes Míro-
vého, chodíme kolem budovy školy, v 
níž nyní sídlí městská knihovna.
Kdy a jak se tu ocitla? Musíme zajít 
trochu do historie města.
Jediná škola, která ve městě existova-
la, byla triviální škola řízená Lobkovi-
ci. Sídlila v domě, který dodnes stojí 
nad farou směrem k zámku.
V roce 1867 byl na zdejší radnici zří-
zen nový školský výbor. Ten rozhodl, 
že dosavadní škola již nestačí a je nut-
né postavit novou a větší.

Za dva roky, tedy v roce 1869, stála 
na rohu náměstí nová výstavní bu-
dova, nová škola. Šlo o účelově poja-
tou budovu, styl je střídmý v duchu 
neobaroka s drobnými empírovými 
doplňky. Navštěvovaly ji nejen bílinští 
školáci, ale i děti z Břežánek, Chudeřic 
či Kučlína.
Poněvadž tehdy ve městě převládal 
německý element, v tomto duchu 
bylo město i řízeno, tak většina dětí v 
této škole byli Němci.
Vyloženě česká škola ve městě ještě 
nebyla, zatím neexistovala vůle k její-
mu zřízení.                      Mgr. Pavel Pátek

Ochotnické divadlo má v Bílině více než stoletou tradici

V roce 2018 uplynulo 105 let od 
vzniku 1. ochotnického spolku Čes-
ký dům, který v Bílině působil. Hrá-
valo se tehdy v sále bývalé hospody 
ve Skleničkově ulici, později vznikly  
v Bílině další ochotnické spolky, jeden 
působil v bývalé hospodě U Fišerů,  
v Chudeřicích se hrálo v Besedě, 
ochotničilo se také v sokolovně na 
Újezdě. Žádný ze souborů tehdy ne-
měl vlastní scénu, vždy se muselo po-
stavit celé jeviště. 
Zajímavostí je, že patronkou zdejšího 
ochotnického divadla prý byla i zná-
má česká herečka Růžena Nasková, 
kterou především milovníci filmů pro 
pamětníky určitě znají. V časech, kdy 
televize teprve pronikala do našich 
domovů, byla návštěva divadla spole-
čenskou událostí a hlavně dámy měly 
příležitost se na veřejnosti trochu 
„ukázat“. Asi nejznámější osobností, 
jejíž jméno je s bílinským divadlem 
nerozlučně spjaté, a na kterou si ještě 
mnozí z nás pamatují, byl pan Jaroslav 
Skřivánek, který vedl bílinské ochot-

níky od roku 1953. Své nadšení pro 
amatérské divadlo přenesl i na ostatní 
členy souboru, proto bílinský amatér-
ský divadelní soubor, který působil 
při Kulturně společenském středisku 

v Bílině, byl velmi oblíbený. 
Členové spolku byli pro svůj koníček 
velmi zapálení a věnovali mu veškerý 
svůj volný čas, protože vždy bylo po-
třeba přiložit ruku k dílu. „Ochotni-

čina“ vždy vyžadovala desítky, místy 
až stovky hodin strávených po práci 
na zkouškách, na vlastní výrobě kulis 
pro scénu i šití kostýmů. Málokdo ví, 
že kostýmy a různé látkové dekorace 
šil doma jeden z nejlepších členů sou-
boru Josef Ježek, že o nasvícení scény 
se staral pan Skřivánek, že výrobu 
scény zajišťoval pan Václav Valín, dra-
maturg, herec a také režisér souboru. 
Repertoár her byl pestrý, uváděly se 
komedie, pohádky pro děti, historické 
hry, dokonce i operety nebo estrádní 
pásma. A my, návštěvníci a diváci, 
jsme celá léta do divadla rádi chodili a 
těšili jsme se na každé nové představe-
ní. V nedávné době probíhala v Bílině 
rekonstrukce divadla, tudíž i činnost 
bílinských ochotníků trochu usnula, 
ale pevně věřím, že ne nadlouho.
Zdroj: archiv p. Josefa Ježka, člena 
bílinského divadelního spolku

Mgr. Zdena Jílková

První tři dřevěné sochy z těch, které 
vznikly při Řezbářském plenéru v Bí-
lině, jsou po nabarvení připravené k 
instalaci do Pohádkového lesa. S Bar-
tem, myškou i Bobem a Bobkem by se 
lidé při procházce lesem mohli setkat 
ještě do konce letošního roku. 
Dále se návštěvníci Pohádkového lesa 
mohou těšit na krtečka, ježka či posta-

vy ze Čtyřlístku. “Sochy si lidé mohli 
prohlédnout nejen na náměstí, kde 
vznikaly, ale i při vernisáži výstavy. 
Přes léto jsme je barvili a do lesa by-
chom je chceme postupně instalovat 
na podzim,” uvedl předseda spolku 
Pohádkový les Tomáš Nepomucký. 

(red)

Bob a Bobek 
se zabydlí v lese
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Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 6. srpna 2019

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 27. srpna 2019

  Rada města vzala na vědomí 
jmenování Miroslava Doležala veli-
telem Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Bílina. Funkci převzal 22. 
Července 2019.

  Rada města souhlasila s ná-
vrhem na zřízení nového pietního 
místa v parku za Husitskou baštou 
u příležitosti 30. Výročí Sametové 
revoluce. V místě se nyní nacháze-
jí kamenné solitéry, na které bude 
připevněna deska s textem „Za 
svobodu a demokracii 17.11.1989“. 
Zároveň bude revitalizovaná zeleň 
v okolí.

  Rada města vzala na vědomí in-
formaci o hospodaření města Bíliny 
za první pololetí letošního roku. 

Obsahem vyúčtování jsou údaje o 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů, 
stavy účtů, stavy fondů, přehled při-
jatých darů a dotací, přehled vypla-
cených příspěvků a výsledky hos-
podaření příspěvkových organizací. 
Z celkového výsledku hospodaření 
vyplývá, že příjmy i výdaje odpoví-
dají stanovenému rozpočtu.

  Na základě podnětu občanů 
bude starostka města jednat s okol-
ními městy o využívání seniorpasů 
při různých kulturních a společen-
ských akcích. Výsledkem jednání by 
měla být akceptace bílinského seni-
orpasu i v jiných městech a naopak.

  Město Bílina jako správce vod-
ního toku Lukovský potok v rámci 

plánované údržby nechá odtěžit 
a odstranit speciální těžkou tech-
nikou vodní rostliny, sedimenty a 
naplaveniny zanešené v korytu a 
pod mostky. Tuto akci město zadalo 
jako zakázku malého rozsahu spo-
lečnosti Lesors, s. r. o. z Dubí.

  Rada města vzala na vědomí 
prezentaci architektky města Ing. 
arch. Veroniky Šindlerové, Ph. D. 
Hlavními úkoly městské architekt-
ky bude sjednocení oplocení by-
tových domů v Bílině, označování 
provozoven na Mírovém náměstí a 
v neposlední řadě oživení zrekon-
struovaného náměstí.

  Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionální operačního programu, 
prostřednictvím integrované výzvy 
MAS Serviso, na vybudování od-
borné zeměpisné učebny v Základní 
škole Aléská, na stavební úpravy k 
zajištění bezbariérovosti této školy a 
na modernizaci datové sítě. Celkové 
náklady projektu činí 5,1 milionů 
korun, výše dotace činí 3,8 milionů 
korun.

  Rada města vypsala veřejnou 
zakázku na rekonstrukci budovy 
Základní školy Lidická a rekon-
strukci Základní školy Za Chlu-
mem. Na obou školách tak dojde 
k rekonstrukci učeben, k bezbari-
érovým úpravám vstupů a toalet a 
k úpravě venkovní zeleně. Na obě 
zakázky obdrželo město dotaci z In-
tegrovaného regionální operačního 
programu. V Základní škole Lidická 
se navíc bude rekonstruovat zařízení 
kotelny. Na tuto zakázku rozhodla 
rada města zveřejnit výzvu k podání 
nabídek.

  Rada města schválila zapojení 
Základní školy Za Chlumem jako 
partnera do operačního programu v 
rámci výzvy Implementace Krajské-
ho akčního plánu II Ústeckého kraje 
v aktivitě Zřízení technických klubů. 
Od 01.09.2020 tak budou moci žáci 
navštěvovat technický klub v rámci 
výuky odborných předmětů, ale i v 
rámci svých mimoškolních aktivit. 
Členěn bude na tři části – řemesla, 
robotika a programování – zaměře-
né na nové technologie a 3D tisky 
a na gramotnost v oblasti logiky a 
technického myšlení.

  Rada města zřídila novou pra-
covní pozici na Městském úřadu 
Bílina, na odboru nemovitostí a 
investic. Náplní práce bude přípra-
va výběrových řízení investičních 
akcí. Podmínky výběrového řízení 
jsou k dispozici zde.

  Rada města rozhodla zrušit za-
kázku malého rozsahu na opravu 
ochozu radniční věže. Společnost, 
která měla opravu zajistit, od plně-
ní této zakázky odstoupila z důvo-
du náročného postupu při mon-
táži lešení. Rada města opětovně 

zveřejní výzvu k podání nabídek.
Rada města schválila návrh odbo-
ru nemovitostí a investic na zpra-
cování projektové dokumentace 
na rozšíření parkovacích ploch v 
areálu Hornické nemocnice s poli-
klinikou o 37 nových parkovacích 
míst.

  Rada města doporučila za-
stupitelstvu města schválit záměr 
prodeje pavilonu č. 5 v areálu bý-
valé základní školy na Teplickém 
Předměstí, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem, tedy za 

cenu 1,5 milionu korun.
  Rada města připravuje nová 

pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek. Předpokládaná účinnost 
nových pravidel je od 01.01.2020 
s tím, že již od září budou veškeré 
zakázky zadávané městem a jeho 
organizacemi zadávány elektro-
nicky prostřednictvím systému E-
-ZAK a spravovány na internetové 
stránce https://zakazky.bilina.cz/.

Více na www.bilina.cz
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Nové kotce pro pejsky v útulku

Melodica zpívala na narozeninové párty 
Sámera Issy

Bílinský zpravodaj se čte i v jižních Čechách

Vzpomínka

Dne 22. září 2019 uplynou již 4 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a bratr
Jaroslav Hruška
S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnuci, sestra s rodinou, příbuzní a 
kamarádi. Moc nám chybíš.

Dne 11. září 2019 uplynuly 4 roky, kdy nás opustila maminka, babička, prababička
Anna Brdková
Stále vzpomínají dcera Dana, Jana s rodinou a syn Jiří. 

Dne 22. září uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka 
a babička
Eva Malá
S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

Dne 12. srpna si připomeneme nedožitých 70 let a 3. září uplynulo 5 let, kdy nás navždy 
opustil pan
Josef Tuček z Bíliny. 
Vzpomínají manželka Alena a synové s rodinami.

Dne 11. září uplynulo sto let od narození pana
Jindřicha Vacka,  pekaře z Bíliny. 
S láskou vzpomínají syn Jindřich s rodinou, syn Pavel s rodinou a dcera Hana s rodinou. 

Dne 21. září 2016 dotlouklo srdíčko našeho milovaného syna
Jana Nového
Stále vzpomínají zarmoucení rodiče a Martina, Tomášek a Kristýnka.

Dne 9. září 2019 oslavila 
své krásné 86. narozeniny paní 

Vlasta Edelmanová

Útulek pro opuštěná zvířata v Jimlíně, 
kde nacházejí dočasný domov i opuš-
tění nebo ztracení pejsci z Bíliny, nut-
ně potřebuje zrekonstruovat kotce. 
Vzhledem k náročnosti akce žádá 
veřejnost o pomoc při hledání lidí 
či firmy, která by byla schopná tuto 
rekonstrukci provést - je potřeba de-
montovat staré mříže, stavební úpra-

Rockový sbor Melodica byl pozvaný 
na oslavu narozenin Sámera Issy do 
Prahy na loď Captain Morgan, aby si 
zde zazpíval společně s oslavencem 
píseň Bohemian Rhapsody a zároveň 
poskytl před vystoupením rozhovor 
pro TV Nova. Akce se opravdu vyda-
řila a Melodica tímto děkuje Sámerovi 
za dlouholetou spolupráci, která nás 

Pravidelně posílám několik výtisků našeho měsíčníků do Horní Stropnice. 
Místní občané si rádi přečtou, co se děje na severu. Tiše nám závidí různé akce a 
činnosti, které zde máme. Poděkování patří všem organizátorům.

Růžičková Eliška

vy, výroby nových mříží včetně bra-
nek a jejich zabudování. 
Dále je možné akci podpořit i finanč-
ně. Kdo by chtěl přispět na lepší psí 
bydlení, může zaslat jakýkoli obnos na 
transparentní účet 212683421/0600.
Za každou pomoc pracovníci útulku 
velmi děkují. 

www.utulek-jimlin.cz

moc baví. Velké díky patří též skvě-
lým fanouškům, kteří za  námi přijeli 
z různých koutů ČR. Vše o Melodice, 
ať už se to týká koncertů, e-shopu,  
videoklipů či novinek, naleznete na 
webových stránkách www.melodica-
music.cz. 

Hana Ježková

BlahopřáníInzerce

Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka přejí Jaruš 
a Míra Hasovi.

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Josef Nestler: V cyklistice poráží i významná 
jména, titulu mistra Evropy si cení nejvíce

Na střelnici sportovali zdraví i hendikepovaní 

Vyhrává jeden závod za druhým a po-
ráží i významná jména. Možná by na 
to nebylo nic divného, kdyby Josefovi 
Nestlerovi z Mirošovic u Bíliny neby-
lo přes 50 let. Jeho úspěchy v cyklistic-
kých závodech jsou neuvěřitelné. Jen 
v letošním roce má za sebou vítězství 
na ME ve Španělsku v ultramaratonu 
MTB v kategorii 55 – 59 let, vítězství 
na MČR v MTB maratonu v kategorii 
50+ na domácí trati v Mostě a druhé 
místo si vyjel na ME v Brně v XC. Po-
kud mu to čas dovolí, odskočí si rela-
xovat do skal, kde leze sportovně po 
skalách.

Jakého titulu si ceníte nejvíce?
Je to právě letošní titul mistra Evropy 
ve Španělsku. Závod se jel v nádher-
ném prostředí Pyrenejí v průměrné 
nadmořské výšce 1 600 m. Závod 
byl dost náročný vzhledem k jeho 
parametrům, a to 220 km a 6 200 m 
převýšení, ale i technické náročnosti. 
Navíc jsem měl během závodu žalu-
deční potíže a před samotným závo-
dem jsem musel řešit technický pro-
blém na kole. Nakonec jsem musel na 
místě koupit nové zadní kolo.

Střelnice v Hrobčicích hostila první 
den sportovního projektu s názvem 
Hranice hendikepu. Podstatou je spo-
lečné klání zdravých a hendikepova-
ných sportovců. Střelecký den začal 
důkladnou instruktáží a potom po-
kračovaly zkušební střelby z různých 
typů krátkých i dlouhých palných 
zbraní. 
Střílelo se také ze vzduchovky a i 
tady soutěžící podávali skvělé výko-
ny „Střílí se obtížně, ale dá se střílet 
ze všech pozic a kdykoliv,“ konsta-
toval jeden ze soutěžících. Myšlen-
ka společného soutěžení zdravých a 
hendikepovaných obě skupiny úzce 

omezím, abych se mohl na závod kva-
litně připravit. Sezónu začínám pravi-
delně v březnu soustředěním v Tos-
kánsku, kde jsou v tuto dobu ideální 
podmínky na ježdění. S manželkou 
jezdíme rekreačně do okolí v Českém 
Středohoří, někdy jen tak na pivko a 
někdy se přidají i naše děti.

Kolik vlastně najezdíte cca kilomet-
rů za rok a jaké kolo a terén prefe-
rujete?
Ročně najezdím asi 10 tisíc kilomet-

Jezdíte stále za veterány nebo je to v 
cizině jinak?
Jezdím podle toho, jaké kategorie má 
pořadatel. U nás jsou kategorie zpra-
vidla po deseti letech, na ME po pěti 
letech. Existují ale i menší závody, kde 
jsou kategorie pouze muži a ženy.

Jednotlivé závody jsou značně ná-
ročné, jak často trénujete a s tím 
zvládáte práci a rodinu?
Trénuji, jak mi dovolí práce, ale před 
důležitým závodem práci částečně 

propojuje a je pro ně velice prospěš-
ná. „Akce je na podporu hendikepo-
vaných sportovců, spolupracujeme 
s nimi už delší dobu a myslíme si, že 
je vhodné, aby měli stejné podmínky 
jako běžní a zdraví sportovci, takže 
vytváříme společně týmy jak hen-
dikepovaných sportovců, tak potom 
se zdravými sportovci, aby poznali, 
že není jednoduchý jakýkoliv sport  
s hendikepem,“ sdělila Zuzana Sava-
ra, organizátorka soutěže. „Sportovní 
inkluze je podle nás je jedna z nejlep-
ších věcí, jak zpátky integrovat lidi, 
kteří mají třeba nějaký tělesný nebo 
zdravotní hendikep a naopak zdraví 
lidé, kteří i v těchto lidech najdou ob-
rovské soupeře a tohle je ideální ukáz-
ka,“ dodal Miroslav Lidinský, válečný 
veterán. 
Projekt hranice hendikepu pokra-
čoval i další den v golfovém resortu  
v Ústí nad Labem. Výtěžek turnaje byl 
následně rozdělen mezi litoměřické 
Centrum pro zdravotně postižené 
děti a mládež - SRDÍČKO a Integro-
vané centrum pro osoby se zdravot-
ním postižením Horní Poustevna. 
Výsledky nejsou podstatné, vyhráli 
vlastně všichni, kdo se zúčastnili.

Jana Syslová, starostka Hrobčic

rů. Většinou jezdím na horském kole, 
ale rád se svezu i na silničním. Již jsem 
zmínil České Středohoří, kde trénuji 
nejvíce.

Máte nějakou zajímavou historku ze 
závodů?
V Pyrenejích se bere ekologie velmi 
vážně. Odhození odpadku během 
závodu znamená okamžitou diskvali-
fikaci. Každý účastník si musel nahrát 
GPS data a orientovat se podle nich. 
Když nevíte, kde přesně jste, o perné 
chvilky není nouze a nic příjemného 
to také není.

Také pomáháte s Krušnotonem. 
Jaký byl v letošním roce?
Každý rok vypomáháme s rodinou 
se silničním závodem Krušnoton, 
který se letos jel již po desáté. Trasa 
vede v Krušných horách a ve Středo-
hoří. Jedná se o nejtěžší závod u nás. 
V letošním roce připravili pořadatelé 
trasu dlouhou 300 km s převýšením 
6 000 m. Zajišťujeme i občerstvení na 
trase, takže vidím závod i z té druhé 
strany. 

Lada Hubáčková
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Ještě před koncem prázdnin začaly 
krasobruslařky kroužit po domá-
cím ledě. Od 12. do 23. srpna měl 
klub oddílové soustředění. Děvčata 
začínala ráno v 7.30 hodin na ledě, 
pak balet a tanec a po obědě opět 
na led.
V průběhu soustředění se však 
děvčata musela rozloučit se svojí 
kamarádkou Johankou Ziegelhei-
movou, která se z Bíliny odstěhova-
la. Johanka v minulé sezóně přivez-
la do Bíliny tři bronzové medaile a 
teď bude všem moc chybět.
Od 2. září začala nová hlavní sezó-
na a klub hledá další nová děvčata i 
chlapce ve věku 4 – 8 let. A kdo ne-
chce krasobruslit, může se jen přijít 
naučit bruslit, od října pokračuje 
další ročník kurzu bruslení.

M. Koberová

Krasobruslení v Bílině odstartovalo sezónu
 

SK KRASO Bílina 
 

vyhlašuje 

         NÁBOR 

 děvčat i chlapců ve věku 4 – 8 let                                                                       

 

 

  Bližší informace: 723 085 451, e-mail: koberovam@seznam.cz 
 

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ 

U KOSTELA

Do 29. září
1. REPUBLIKA – ANGELO 

PURGERT
Charitativní fotografická výstava 

v duchu První republiky. Finanční 
výtěžek z výstavy bude věnován 

na podporu Léčebny dlouhodobě 
nemocných v Bílině.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

neděle 15. září, 14 hodin
CHYŤ SI SVOJI RYBU
u rybníku v Bezovce

ČLOVĚK V TÍSNI

pondělí 16. září, 15 hodin
WORKSHOP A BESEDA S DJ 

HUNDREAD

středa 25. září, 13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v nízkoprahových klubech

pondělí 7. října, 15 hodin
POLE DANCE

workshop a beseda s instruktor-
kou Lenkou Stiborovou

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 30. září
JIŘÍ PIRKL

výstava kreslených vtipů

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

pátek 13. září, 10 hodin
JF TRIPLE SHOW – 
FREESTYLE JAM

Akrobatické sportovní vystoupe-
ní, workshop pro veřejnost

pátek 13. září, 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

pondělí 23. září, 10 hodin
úterý 24. září, 9 hodin

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ 
STRŮJCEM

Putovní výstava Ligy proti rako-
vině Praha, prevence rakoviny 

vesele i vážně

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA

úterý 17. září, 19 hodin
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 

Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, 

řekne své ženě Lois, že odjíždí na 
víkend do Skotska hrát golf. Lois 

naopak Harrymu oznámí, 
že bude na víkend v lázních  

a že jejich dcera Debbie odjíždí 
navštívit kamarádku. 
Harry se ovšem tajně 

vrací do prázdného domu, jelikož si 
naplánoval milostné dostaveníčko s 

přitažlivou sousedkou Marianne.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

neděle 29. září, 15 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA S DUO JAMAHA
Taneční odpoledne nejen pro senio-

ry s Duo Jamaha

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

sobota 7. září, 10 hodin
BÍLINSKÉ SLAVNOSTI 
aneb DEN HORNÍKŮ

pátek 20. září, 20 hodin
BRUTUS
koncert 

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 6. září, 17 hodin
sobota 14. září, 20 hodin

PŘES PRSTY

pátek 6. září, 20 hodin
SPIDER –MAN: DALEKO OD 

DOMOVA

neděle 8. září, 15 hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

pátek 13. září, 17 hodin
YESTERDAY

pátek 13. září, 20 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU

sobota 14. září, 17 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS AND 

SHAW

neděle 15. září, 15 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2

pátek 20. září, 17 hodin
pátek 27. zářím 20 hodin

DIEGO MARADONA

pátek 20. září, 20 hodin
TO KAPITOLA 2

sobota 21. září, 17 hodin
neděle 22. září, 15 hodin

LVÍ KRÁL

sobota 21. září, 20 hodin
sobota 28. září, 17 hodin

ROMÁN PRO POKROČILÉ

pátek 27. září, 17 hodin
sobota 28. září, 20 hodin

AD ASTRA

neděle 29. září, 15 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Do 30. září
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN: 

Příběhy domova
výstava

úterý 17. září, 17 hodin
DIABETES – TICHÝ NEPŘÍTEL

přednáška

pondělí 30. září, 17 hodin
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

přednáška

JIŘÍ PIRKL
GALERIE POD VĚŽÍ BÍLINA

 
 

VÝSTAVA KRESLENÝCH VTIPŮ

Od 3.9. - 30.9. 2019

Vernisáž výstavy se koná 2.9. 2019 od 17:00 hodin.
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Co Vám může nabídnout chytře komunikující město?

•	 Neunikne	vám	žádná	důležitá	informace
•	 Sami	si	volíte,	jaké	informace	chcete	dostávat
•	 Máte	možnost	se	zapojit	do	dění	v	obci	a	jednoduše	sdělit	vedení	svůj	názor
•	 Máte	šanci	nahlašovat	problémy	ve	městě
•	 Můžete	jednoduše	pomáhat	sousedům	-	třeba	při	hledání	ztracených	věcí	nebo	zatoulaných	zvířat
•	 Levné	a	efektivní	řešení	komunikace
•	 Lepší	znalost	svých	obyvatel,	protože	od	nich	má	pravidelnou	zpětnou	vazbu

Jak se zapojit?

•	 online	na	webu	bilina.mobilnirozhlas.cz
•	 přes	aplikaci	www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace
•	 vyplněním	tištěného	formuláře,	který	naleznete	v	poštovní	schránce	a	odevzdáte	na	městském	úřadě

Budou mě informace zajímat?

V systému si můžete nastavit si preference toho, jaké informace chcete od města získávat. Budete tak dostávat sku-
tečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat, a to i z hlediska lokality. Pokud například ve vaší ulici bude plánována 
odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Mnoho a ještě více...

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové čištění 
je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Město může občany varovat před nebezpečím 
a zároveň od nich získávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze i třeba koordinovat dob-
rovolné hasiče. 

Bílina nabízí novou možnost chytré a jednoduché komunikace s radnicí pomocí mobilní aplikace

Mobilní  Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. 
Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlaso-
vých zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi městským úřa-
dem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou 
výhodou Mobilní Rozhlasu je, že neslouží pouze k jednostrannému informo-
vání o dění v obci, ale umožňuje občanovi také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Starostka tedy vidí nejen to, komu bylo sdělení doručeno, ale také reakce pří-
jemců. Díky tomu může město Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba  
k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy možné v re-
álném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní 
plánovat další kroky.
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