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Putovní výstava seznámila veřejnost 
s rakovinou zábavně i vážně

HNsP získala novou akreditaci

Děti přinesly ovečkám dobroty

Poděkování

Informace pro pacienty HNsP

Na prevenci rakoviny byla zaměřená 
akce Každý svého zdraví strůjcem 
Ligy proti rakovině Praha, která se 
konala dva zářijové dny na Mírovém 
náměstí. Lidé si mohli přijít změřit 
základní zdravotní ukazatele, dozvě-
dět se informace o různých typech 
rakovin a také se pobavit při dopro-

vodném programu. Hlavní náplní 
akce byla putovní výstava s názvem 
Labyrint zdraví. Vtipnou i vážnou 
formou byly zpracované kreslené 
vtipy, fotografie i motta, vždy za-
měřené na rakovinové onemocnění  
i jeho prevenci. “Nechceme strašit ve-
řejnost rakovinou, ale vést ji k tomu,  
aby v případě zdravotních problémů 
ihned navštívila lékaře. Vyšetření by 
lidé neměli odkládat měsíce nebo 

Ministerstvo zdravotnictví Hornické 
nemocnici s poliklinikou na zákla-
dě naší žádosti udělilo Akreditaci 
pro specializační vzdělávání v oboru 
Všeobecné praktické lékařství. S tou 
získáváme oprávnění k uskutečňo-
vání vzdělávání v základním kme-
ni Všeobecné praktické lékařství.  
V praxi to znamená, že máme mož-
nost upoutat zájem mladých lékařů 

V září Pavel Rais připravil pro děti z 
MŠ Aleská zábavně naučné dopoled-
ne. Děti přinesly jablíčka a mrkvičky, 
nakrmily jimi naše ovečky, pomazlily 
se s nimi a pak si byly prohlédnout 
ježčí domek, který připravily pro za-
zimování. Následovala pohybová hra, Rádi bychom poděkovali jménem 

všech našich oveček účastníkům, 
kteří se aktivně zapojili do budování 
jejich domova a právě díky nim jsme 
schopni zajistit maximální možnou 
péči Rozárce, Jůlince a Růžence. Pře-
devším děkujeme truhlářství Alma-
ra-3 za poskytování kvalitních hoblin 
pro podestýlku k ovcím. Dále panu 
Kotěšovskému za cenné rady a zapo-

Z technických problémů s pevnou telefonní linkou byl ambulancím interny, 
diabetologie, kardiologie a odběrové místnosti poskytnut mobilní telefon. 

Pro lékařské výsledky a objednání volejte:

Diabetologie  724 030 252
Interna  725 979 057
Kardiologie  601 339 142
Odběry  720 997 686

po ukončení lékařské fakulty. Pod-
mínkou pro získání specializace v 
oboru všeobecné praktické lékařství 
je absolvování specializační přípravy 
v tomto oboru a absolvování praxe.  
A to jim nyní umožňujeme. Pacienti 
tak mají vyšší šanci v budoucnu mít 
svého praktického lékaře v místě by-
dliště.

HNsP

znalostní pexeso a hudební tvorba. 
Nakonec si prošly dohromady boso-
chodeckou stezku. Učitelkám i rodi-
čům děkujeme za donesené zásoby, 
ovečky si pochutnají.

HNsP jení při dodávce slámy a sena. Rodině 
Zdeňkových za dodání kvalitního na-
sušeného sena. Firmě Adas Svoboda 
za vojtěškové granule a v neposlední 
řadě zaměstnancům HNsP, kteří jim 
denně věnují nejen svůj čas, ale i las-
kavou péči a pamlsky.

HNsP

rok, protože v začátku onemocnění 
je vyšší šance na vyléčení. Po roce je 
tato šance o mnoho procent nižší,” 
upozornil Luděk Říha, ředitel firmy 
Arkádia Praha, která akci organizuje.
Kromě výstavy si lidé mohli nechat 
změřit tlak krve, hladinu cholesterolu, 
tep nebo zavítat do poradny pro od-
vykání kouření. “Také jsme připravili 
několik stanovišť, kde si lidé mohli na-
příklad vyzkoušet, kolik dřepů udělají 

za minutu a jak se při tom zadýchají, 
nebo si obléknout vestu s několika kily 
písku, aby zjistili, jakou tíhu musí tělo 
nést při obezitě,” doplnil Luděk Říha. 
Návštěvníci se také dozvěděli, kolik 
hodin za život prospí nebo kolik potu  
v životě vydají.  
V doprovodném programu vystoupili 
žáci bílinské základní umělecké školy, 
mateřinka a rocková kapela Melodica.

Pavlína Nevrlá

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Stavba tunelu skrz Bílinu by mohla 
začít možná v roce 2025
Až o čtyři roky dříve oproti původ-
nímu plánu by mohla začít stavba 
průtahu Bílinou. Ředitelství silnic a 
dálnic počítalo se začátkem stavby 
v roce 2029, nyní se přiklání k roku 
2025. Vše však závisí na rozhodnutí 
centrální komise ministerstva dopra-
vy. Průtah je pro Bílinu velmi důležitý, 
v době dopravních špiček projíždějí 
kolony aut městem několik desítek 
minut.
V současné době se zhodnocují vý-
stupy z geologických vrtů, které byly 
na konci léta ukončené. Zároveň ŘSD 
zadalo zpracování technicko-eko-
nomické studie. Na základě těchto 
podkladů centrální komise rozhodne, 
zda je tato varianta průtahu Bílinou 
vhodná a zda se může začít s dalšími 
přípravnými kroky, například s vy-
hodnocením vlivu na životní prostře-
dí - tzv. EIA či s přípravou projektové 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení. “Ze strany Ředitelství silnic a 
dálnic vnímáme tuto variantu jako 
nejvíce podporovanou a i my jako 
město vnímáme tuto variantu jako 
prioritní oproti východnímu obchva-
tu,” uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.
Tunel by měl být obousměrný, jedno-
pruhový. Stávající dva jízdní pruhy na 
povrchu zůstanou. Tunel bude sloužit 
pro tranzit, nadzemní pruhy pro do-
pravu do města, případně směrem 
na Louny a Braňany. Podmínkou 
zkrácení termínu začátku stavby je 
schválení novely stavebního zákona,  

která umožní tyto dopravní stavby 
zrychlit. 
Ředitelství silnic a dálnic označuje 
úsek silnice 1/13 v Bílině za vůbec 
nejkritičtější. Uvnitř města je silnice 
zatížena v současnosti více než 16 tisí-
ci vozidel za den, z toho je 20 procent 
vozidel těžkých.  
Veřejnost se s konkrétním návrhem 
stavby a časovým harmonogramem 
seznámí při veřejné prezentaci, kterou 
město připraví společně s ŘSD, zhru-
ba v polovině listopadu. O přesném 
termínu jednání budeme včas infor-

movat.
Plánovaný časový harmonogram:

2020 - bude studie předložena do 
Centrální komise Ministerstva dopra-
vy a projednána se zastupiteli města 
Bílina. Po schválení Centrální komisí 
MD (předpoklad 03/2020) budou za-
hájeny práce na zpracování projekto-
vé dokumentace podrobného geolo-
gického průzkumu a na dokumentaci 
pro získání stanoviska EIA pro vybra-
nou variantu. 
2021 – dokončení realizace podrob-
ného geologického průzkumu, zpra-
cována dokumentace pro územní 
řízení, vydání stanoviska EIA 
2022 – inženýrská činnost pro vydání 
územního rozhodnutí a územní říze-
ní pro stavbu
2023 – zpracování dokumentace pro 
stavební řízení – DSP 
2024 – inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení a stavební řízení 
pro stavbu, majetkoprávní vypořádá-
ní 
2025 – zpracování projektové doku-
mentace pro výběr zhotovitele, zahá-
jení veřejné zakázky na realizaci stav-
by, zahájení realizace stavby

pozn.: Výše uvedené termíny jsou pro 
ideální průběh stavby a mohou být 
ovlivněny skutečnostmi, které vzejdou z  
prováděných průzkumů či projednání 
a průběhu majetkoprávního vypořá-
dání. Je třeba upozornit na složité geo-
logické poměry (území zasažené důlní 
činností a zároveň prameny spodních 
vod – lázně). 

Poraďte se s advokátem
V říjnu budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
30. 10. 2019 od 15 do 16 hodin v 
budově městského úřadu v Seifer-
tově ulici. 
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 vy-
dání Bílinského zpravodaje. 
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894. (red)

Zasedání zastupitelstva
V říjnu se zastupitelé města na 
svém zasedání sejdou 23. 10. od 
16 hodin v zasedací místnosti na 
radnici. Poslední letošní jednání 
se bude konat 11. prosince.                                

(red)

Přednáška o tažných 
ptácích
Městská knihovna Bílina pořádá 
přednášku s názvem Tažní ptáci. 
Do této tématiky zavede zkušený 
ornitolog Miroslav Horák. Před-
nášející pohovoří o tom, kde pře-
zimují ptáci z našeho okolí. A co 
vůbec víme o ptačím tahu? 
Přednáška se koná 22. října od 
17 hodin v klubovně knihovny. 
Vstup je zdarma.                        (red)

Objednávka nádob 
na odpad
Nádoby na separovaný odpad 
o objemu 120 l (papír, plasty) je 
možno si vyžádat osobně nebo 
telefonicky u Městských technic-
kých služeb Bílina na telefonu 417 
821 234 nebo 417 821 580.      (red)

KRÁTCE

Možnosti vedení tunelu pod městem. 
Jako nejvhodnější se jeví zelená trasa,  
která je nejkratší a je nejvzdálenější řece 
Bílina.                                                        Zdroj: ŘSD

Pavlína Nevrlá

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 

za II. pololetí 2019 je 30.11.2019.

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Měst-
ského úřadu v Bílině v těchto hodinách: 
pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18 hodin
úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14 hodin
středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18 hodin
čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14 hodin

Poplatek na rok 2019 je stanoven ve výši 500 ko-
run na osobu a rok (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí) 
Od poplatku na rok 2019 jsou osvobozené děti 
narozené v roce 2019.

Poplatek lze uhradit také složenkou nebo bezho-
tovostním převodem na účet města  
19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 

specifický symbol: rodné číslo plátce. Uvedení 
rodného čísla ve specifickém symbolu je dobro-
volné, případně lze uvést z rodného čísla pouze 
číslice před lomítkem. 

Pokud rodné číslo neuvedete, postupujte dle 
pokynů níže uvedených.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým pří-
kazem za více poplatníků (případně bez uvedení 
rodného čísla ve specifickém symbolu za 1 po-
platníka), je třeba nahlásit finančnímu odboru 
Městského úřadu v Bílině jména osob (osoby), za 
které je poplatek odváděn a dále číslo bankovního 
účtu, ze kterého je poplatek hrazen, a to buď tele-
fonicky na čísle: 417 810 957, 417 810 825 nebo 
e-mailem na adresu: financni@bilina.cz.

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
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Více než polovina kontrolovaných ná-
kladních vozů v Bílině byla přetížená. 
Vyplývá to ze statistiky dopravních 
policistů, kteří od července na žádost 
města provádějí takzvané nízkorych-
lostní kontrolní vážení. 
Kontroly probíhají několikrát do mě-
síce. “Řidiči již dostali první pokuty, 
provozovatelé se budou z prohřešků 
zpovídat před kontrolními orgány z 
možného porušení zákona. Kontrol 
ve městě rozhodně ubývat nebude, 
tyto přestupky nechceme tolero-
vat,” uvedla starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.    
Dopravní policisté předem vytipo-
vaný vůz navedou do prostoru před 
bývalou budovou pošty u vlakového 
nádraží. “Je totiž nezbytná dostateč-
ná plocha pro případ, že dojde v dů-
sledku porušení zákonných norem k 
odstavení většinou velmi objemného 
nákladního vozidla. Řidiči přetížené-
ho vozidla je do doby sjednání nápra-
vy zakázána další jízda. Odstavená 
vozidla nesmí nijak překážet dalším 
účastníkům provozu a nesmí dopra-
vu ani jinak komplikovat,” vysvětlil 
Michal Koubek z teplického doprav-
ního inspektorátu. 

Od poloviny července do konce srp-
na se konalo pět kontrolních dní. 
Celkem zde policisté Dopravního 
inspektorátu Teplice odsloužili 32 ho-
din. Po celou dobu služby se na místě 
nachází jako asistence též hlídka Cen-
tra služeb pro silniční dopravu, která 
pro policejní hlídku dodává váhy pro 
nízkorychlostní vážení a pomáhá rov-
něž u technické kontroly zastavených 
vozidel. “Při těchto kontrolách hlídky 
zvážily celkem 21 vozidel, z toho po-
rušení zákona ohledně přetížení vo-
zidel bylo zaznamenáno ve 12 přípa-
dech. Na místě bylo řidičům uděleno 
celkem 9 pokut v příkazním řízení v 
celkové částce 11 300 korun,” konkre-
tizoval Michal Koubek.
Tři řidiči byli oznámeni správnímu 
orgánu k projednání, buď překročili 
zákon výrazně, nebo u nich bylo zjiš-
těno více přestupků, popřípadě další 
přestupky, které nelze řešit v příkaz-
ním řízení. 
Dále bylo oznámeno devět provozo-
vatelů vozidel správnímu orgánu pro 
podezření z porušení buď zákona o 
pozemních komunikacích, nebo zá-
kona o silniční dopravě.
Dalších pět kontrol se konalo v září, z 
těch do uzávěrky Bílinského zpravo-
daje ještě nebyly známy výsledky. 

Přetížené náklaďáky čekají kontroly
Pavlína Nevrlá



5ZPRAVODAJSTVÍ 

Máme tu podzim a s ním i další ví-
tání občánků města Bílina. Za účasti 
nejbližší rodiny byly do života přiví-
tány tyto děti: Milan Pokorný, Laura 
Jánská, Kateřina Nájemníková, Olívie 
Hodačová, Adéla Urbanová, Nikol 
Máchová, Matyáš Svoboda, Beatrix 
Hudská, Adéla Bechyňová, Adéla 
Boháčová, Robin Šetka, Anna Marti-
nowitzová, Matteo Gunár.

Naše nejmenší přivítala místostarost-
ka Marcela Dvořáková, která jim do 
života popřála hodně zdraví a štěstí.
Poděkování patří všem zúčastněným 
i těm, kteří se na této slavnostní akci 
podíleli. Jsou to děti z mateřské školky 
MŠ Švabinského za přednes básniček 
a předání květin našim maminkám, 
panu učiteli ze Základní umělecké 
školy Jiřímu Bidrmanovi za hudební 

doprovod. Všem výše jmenovaným 
patří velký dík. Na památku tohoto 
významného dne si rodiče převzali 
pamětní listinu, dárky a podepsali se 
do naší pamětní knihy.
Další vítání občánků se uskuteční v 
úterý 17.12.2019, od 14.30 hodin, po-
případě od 15.30 hodin v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina.
Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-

hou přijít přihlásit své dětičky na 
matriku, č. dveří 214, I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz - nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

Foto: Václav Weber 

Město přivítalo nové občánky

Město Bílina vyhlašuje 
veřejnou výzvu

na obsazení funkce
Investiční referent

na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v Bílině, 
odboru nemovitostí a investic s platovým zařazením v 10. až 11. plat. 
třídě, dle NV č. 341/2017 Sb. v souladu s nejvyšším dosaženým vzdě-

láním uchazeče; rozpětí tarifu od 19.760 do 29.740 Kč.

Požadavky:
- dosažené vysokoškolské vzdělání, případně minimálně vyšší odbor-
né vzdělání ve studijním programu stavebního směru nebo příbuzné-

ho oboru
- praxe v oboru přípravy a realizace staveb

- organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

- samostatnost
- pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost

- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 18.10.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – investiční referent“ 

– osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 
úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a 
investic, tel. 602 290 911, 417 810 860

Více informací na www.bilina.cz.

Město Bílina vyhlašuje 
veřejnou výzvu

na obsazení funkce
Technik investic III

na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v 
Bílině, odboru nemovitostí a investic s platovým zařazením v 9. plat. 

třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 18.230 Kč 
do 27.420 Kč.   

Požadavky:
- dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou - stavebního 

směru nebo příbuzného oboru 
- organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost

- praxe v oboru přípravy a realizace staveb
- samostatnost

- znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost

- řidičský průkaz skupiny B
- trestní bezúhonnost

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  31.10.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – technik investic 

III“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 
úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a 
investic, tel. 602 290 911, 417 810 860

Více informací na www.bilina.cz.
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Pokud se rozhodnete podnikat v 
rámci živnostenského zákona, musíte 
si především zvolit správnou živnost. 
Pro určení správné živnosti slouží 
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o ob-
sahových náplních jednotlivých živ-
ností. V tomto dokumentu naleznete 
přesný popis jednotlivých živností, 
včetně informace o činnostech, kte-

ré pod uvedenou živnost nespadají.
Výše uvedené nařízení vlády bylo již 
několikrát novelizováno. Poslední no-
vela měla účinnost k 1. 7. 2019, proto 
Městský úřad Bílina – obecní živno-
stenský úřad upozorňuje všechny 
podnikatele, aby si ověřili, zda ke své-
mu podnikání mají vydané správné 
živnostenské oprávnění. Provozování 

živnosti bez příslušného živnosten-
ského oprávnění je neoprávněným 
podnikáním. Neoprávněné podniká-
ní je závažný přestupek proti živnos-
tenskému zákonu, za který lze uložit 
nemalou pokutu.
Při výběru vhodné živnosti nespolé-
hejte na pracovníky živnostenského 
úřadu, kteří Vám s výběrem vhodné 

živnosti samozřejmě pomohou, ale 
ani při nejlepší vůli nemohou znát 
všechny detaily Vašeho podnikatel-
ského záměru.

Bc. Lenka Haišová, 
pracovník registrace ObŽÚ

Město Bílina přivítalo v září zástupce 
partnerských měst. Ti se mimo jiné 
zúčastnili mše, která zahajovala Bílin-
ské slavnosti - Den horníků, byli sou-

částí slavnostního průvodu i zdravice 
v letním amfiteátru. Další den návště-
vy si prohlédli Hornickou nemocni-
ci s poliklinikou. Nejprve zamířili k 

výběhu kamerunských oveček, poté 
prošli bylinkovou i květinovou za-
hrádkou a podívali se i do oddělení 
léčebny dlouhodobě nemocných. Do 

Bíliny přijely delegace ze slovenského 
Stropkova, polského Bilgoraje a Jara-
czewa a ukrajinského Novovolynsku  
a německého Dippoldiswalde.       (pn)

Podnikáte se správným živnostenským oprávněním?

Zástupci partnerských měst navštívili Bílinu

Významné osobnosti převzaly ocenění
Při zahájení letošních Bílinských slav-
ností - Dne horníků byli oceněné vý-
znamné osobnosti. 
Ocenění rady města za dlouholetý 
přínos pro město dostali:
Ing. arch. Vladimír Volman
Mgr. Jana Kubastová
Miloslava Koberová 
Marta Křížová 
Petr Liška 
Ocenění tajemníka úřadu dostali:
Iveta Richterová – za digitalizaci kro-
nik města Bíliny
Markéta Kalivodová – za rozvoj pečo-
vatelské služby v Bílině
Miloslav Dvořák – za tvorbu webo-
vých stránek města Bíliny
Ocenění na návrh jednatelky Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou dostali:
Adéla Ščuková – za osobní odvahu 
při záchraně lidského života
Ocenění dětí a poděkování učitel-
kám za účast ve výtvarné a grafické 
soutěži od Severočeských dolů do-
stali: ZŠ Lidická: Karolína Aubrech-
tová 6.B a Mgr. Jana Trubačová
ZŠ Aléská: Klára Hradecká 9.B  
a Ing. Marcela Očková
ZŠ Za Chlumem: Barbora Kuglerová 
8.A a Mgr. Renata Mojžíšová
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Mobilní Rozhlas přinese informace na míru, možností registrace je několik
Město Bílina se v září zapojilo do 
platformy Mobilní Rozhlas. Chce tak 
lépe komunikovat s obyvateli města, 
kteří budou rychle a snadno získávat 
informace o dění ve městě, budou 
také moci dávat různé podněty vedení 
města. O důvodech zavedení Mobilní-
ho Rozhlasu, jeho přínosu i možnos-
tech hovořil radní města a předseda 
Komise pro místní média Radek Zen-
ker.

Co předcházelo nasazení Mobilního 
Rozhlasu?
Žijeme v době informační a komuni-
kace se stále mění. Dříve stačilo vyvě-
sit informace na nástěnku a každý, kdo 
šel okolo, si ji přečetl. V dnešní době 
na nás různá sdělení útočí ze všech 
stran a je složité odlišit pravdivé od 
těch zkreslených, až přímo lživých. 
Každého také zajímají jiná témata. 
Město generuje pro občany mnoho 
informací, které se ale ne vždy dosta-
nou k adresátům. Pro jejich předávání 
se využívá několik kanálů, od měsíč-
níku Bílinský zpravodaj přes webové 
stránky města a městských organizací, 
po facebookový profil města a Insta-
gram. Občas se využije i městský roz-
hlas, ale významná část občanů není v 
době vysílání na ulici a ten zbytek to 

často špatně slyší. Toto vše jsme si jako 
vedení města uvědomovali a hledali 
řešení, které by nám umožnilo pře-
dávat pravdivé informace o činnosti 
nejen města konkrétním občanům. 
Proto byla zřízena Komise pro míst-
ní média. Od počátku bylo jedním z 
hlavních témat komise vybrat a do-
poručit řešení, které bude co nejvíce 
efektivní. Nabídek bylo více, členové 
komise aktivně vyhledávali a hodnoti-
li různá řešení. Jako nejvhodnější byla 
vybrána komunikační platforma Mo-
bilní Rozhlas.

Jaké jsou možnosti registrace 
do Mobilního Rozhlasu?
Nejjednodušší je on-line registrace na 
webu bilina.mobilnirozhlas.cz, pří-
padně přes mobilní aplikaci v chytrém 
telefonu. Je zdarma ke stažení na www.
ZlepsemeCesko.cz/aplikace jak pro 
android, tak pro iOS. Další možností 
je vyplnění formuláře, který je v tom-
to čísle Bílinského zpravodaje z druhé 
strany tohoto rozhovoru, a jeho ode-
vzdání na městském úřadě, případně v 
infocentru na radnici. Tento formulář 
je také společně s průvodním dopisem 
paní starostky distribuován do každé 
poštovní schránky ve městě. V nepo-
slední řadě spolupracujeme se všemi 

školskými organizacemi a formulář 
přinesou také děti svým rodičům. Zde 
bude výhoda, že podepsaný formulář 
je možné poslat zpět přes dítě do ško-
ly, rodiče tak nemusí na městský úřad 
nebo do infocentra.

Je registrace do Mobilního Rozhlasu 
složitá?
Od každého občana, který má zájem  
o nezkreslené informace, je vyžadová-
na pouze jedna povinnost, která souvi-
sí s ochranou osobních údajů. Je nutné 
se zaregistrovat a dát souhlas se zpra-
cováním osobních údajů. Při registraci 
je vhodné vyplnit jak telefonní číslo, na 
které budou v případě nutnosti chodit 
SMS o krizových situacích, tak e-mail, 
na který budou chodit informace o 
dalších tématech. Tato témata je mož-
né si vybrat. Koho nezajímá například 
sport, tak tomu nebudou chodit infor-
mace tohoto pro něj „otravného“ typu. 
Při registraci je vhodné také vyplnit 
adresu, protože poté je možné zasí-
lat informace typu omezení dodávky 
tepla pouze občanům, kterých se to 
bezprostředně týká. Jiným typickým 
příkladem jsou havárie vody v urči-
té ulici, blokové čištění komunikací, 
kdy zpráva přijde pouze občanům  
z této lokality.

Co očekáváte od zapojení 
se do Mobilního Rozhlasu?
Jak jsem zmínil v úvodu, ideálním 
stavem je chytře komunikující měs-
to, které předává důležité informace 
adresně svým občanům či návštěvní-
kům bez zdržení. Obrovskou výho-
du vidím v možnosti zpětné vazby.  
Kdo bude chtít vyjádřit svůj názor, 
může odepsat. V neposlední řadě 
umožňuje mobilní aplikace svým uži-
vatelům naprosto jednoduchou for-
mou upozorňovat na různé podněty 
stejně jako prostřednictvím Požadav-
ků občanů na webových stránkách 
města. Nesvítí někde pouliční lampa? 
Spustím si mobilní aplikaci, vyfotím 
a odešlu ke zpracování. Vše je hotové 
v řádu desítek vteřin a máte jistotu,  
že se váš podnět dostane v řádu hodin 
k odpovědné osobě, která vám na něj 
odpoví a zajistí nápravu.

Má aplikace i nějaké další výhody?
Pro příští rok je připravován partici-
pativní rozpočet. Občané si sami zvo-
lí, která z nabízených investičních akcí 
bude provedena. Jedinou možností, 
jak hlasovat, bude právě přes Mobilní 
Rozhlas.

(red)
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Miroslav Doležal byl jmenován no-
vým velitelem Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů města Bíliny. Jeho 
nejbližší cíl je jasný - mít v co nejbližší 
době výjezdu schopnou jednotku. 
Podle jeho odhadu by mohli dobro-
volní hasiči začít vyjíždět k zásahům 
do konce roku. Sám je zároveň profe-
sionální hasič, u Hasičského záchran-
ného sboru Ústeckého kraje pracuje 
jako technik strojní služby. Zkušenosti 
tedy má jak z dobrovolné praxe, tak 
z profi - několik let byl členem JSDH 
v Hostomicích. O současné činnosti  
i plánech hovořil v následujícím roz-
hovoru.

Co je zapotřebí k tomu, aby bílinská 
jednotka dobrovoných hasičů byla 
provozuschopná?
V současné době ve spolupráci s měs-
tem dovybavujeme vozidla dle vyhláš-
ky a dokupujeme osobní ochranné 
prostředky pro členy. Toto představu-
je delší časový úsek, zároveň probíhá 
školení nových členů. Podle mého 
předpokladu by měla být jednotka 
schopna výjezdu před koncem roku.

Kdo se může stát dobrovolným 
hasičem?
Zájemci nemusejí mít znalosti nebo 
dovednosti, které se týkají hasičství, 
ale musí mít snahu, odhodlání. Také 
spolehlivost a chuť se učit novým vě-
cem je pro nás důležitá. Vše ostatní je 
naučíme. Předpokladem pro přijetí 
je také odpovídající fyzická kondice a 
minimálně výuční list. Nejprve musí 
zájemci absolvovat pohovor se mnou. 
Při něm zjistím, zda je kandidát vhod-
ný jako člen jednotky a také, zda je té 
práce schopný. Dále by měl zvládnout 
výcvik nositelů dýchací techniky. Tam 
se učí zacházet s dýchacím přístro-
jem. Čekají je pak ještě další školení 
a výcviky přímo ve zbrojnici, nebo ve 
spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Teplice, jako v měsíci září, 
kdy nám umožnili absolvovat výcvik 
nováčků v polygonu CPS Teplice a 
výcvik plnění bambivaku při leteckém 
hašení požárů s vrtulníkem Policie 
ČR. Tam byla kromě jednotek územ-
ního odboru Teplice i účast němec-
kých jednotek.
Když je člen JSDH připraven, tak 
může vyjíždět k zásahům. Zpočátku 
ho při zásahu nepouštíme hned sa-
motného do akce, i tam se postupně 
učí zvládat situace a neustále je pod 
dohledem zkušených kolegů.

Musí být zájemce z Bíliny?
Ne, to není podmínkou. Musí však 
být schopný vyjet k zásahu do deseti 

minut. Jakmile tedy přijme od ope-
račního střediska oznámení o výjez-
du, musí se například z domova co 
nejrychleji dostat do zbrojnice, tam se 
převléknout a vyjet. Vše musí stihnout 
do zmiňovaných deseti minut.

Kolik máte dobrovolných hasičů 
a jaký je ideální stav?
Nyní je nás čtrnáct, devět je zároveň 
profesionálních hasičů, pět je nových, 
ti se už od srpna připravují, absolvují s 
jednotkou všechna školení a výcviky. 
Ideální stav v jednotce by byl zhruba 

dvakrát vyšší. Dobrovolný hasič ne-
může jen čekat doma na telefon a být 
připravený na výjezd. Má své vlastní 
zaměstnání a také svůj rodinný život. 
Když je tedy zrovna v práci, na náku-
pech, třeba někde sportuje nebo je na 
dovolené, nemůže vyjet. Počet třiceti 
hasičů by byl pro nás ideální.

Jaké jsou nejčastější výjezdy 
dobrovolných hasičů?
U dobrovolných hasičů jsou nejčastěj-
ší výjezdy k požárům nebo technická 
pomoc.

Jak probíhá v praxi zásah například 
u požáru, kam přijede profesionální 
jednotka a jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů?
Vše má většinou na povel velitel zá-
sahu, což je vždy velitel profesionální 
jednotky. Velitel jednotky dobrovol-
ných hasičů se u něj ohlásí a velitel 
zásahu mu řekne, co má jeho jednotka 
dělat. Mohou dostat na starosti napří-
klad druhý útočný proud, dohašovací 
práce a podobně. Každá událost je 
jiná, velmi specifická, takže se situace 
nejde předem popsat, mění se.

K jakým druhům výjezdů dobrovolníci 
nejezdí?
Například k únikům zvlášť nebezpeč-
ných látek, protože dobrovolné jed-
notky většinou nedisponují protiche-
mickými obleky, pokud by na takovou 
událost jela, byla by tam spíše jako 
týlové zabezpečení. Naše jednotka ne-
jezdí ani na dopravní nehody, protože 
nedisponujeme vyprošťovacím zaříze-
ním. Jinak jsme povoláváni na každou 
událost.

Jaké máte plány do dalších let?
Budeme muset řešit jiné zázemí pro 
hasičskou stanici. Ta byla dříve v 
kasárnách, ale po jejich demolici se 
přesunula do provizorních prostorů 
na stanici Hasičského záchranné-
ho sboru Ústeckého kraje, PS Bílina. 
Tyto prostory jsou ale jen provizorní a 
hlavně jsou pronajaty pouze na dobu 
určitou. Tudíž hledáme s představite-
li města Bíliny jiné řešení, je několik 
možností, uvidíme, která se ukáže 
jako nejpříznivější.

Lidé vás mohli vidět při Bílinských 
slavnostech na náměstí. Co jste tam 
ukazovali?
Předvedli jsme veřejnosti ukázky vy-
prošťování zraněné osoby z havaro-
vaných vozů. Ve spolupráci s kolegy 
z Hasičského záchranného sboru Ús-
teckého kraje CPS Teplice a PS Bíliny 
a s hasiči HZS Doly Bílina pomocí 
vyprošťovacího zařízení takzvaně 
odtrhli přední i zadní dveře vozu se 
středovým sloupkem. Zároveň jsme 
poskytovali první pomoc zraněnému.  
V rámci ukázek se představili také 
členové lezeckého družstva profesio-
nálních hasičů z Teplic, jeden z nich 
je členem naší jednotky dobrovolných 
hasičů. Ti ukázali, jak vypadá záchra-
na zraněné osoby pomocí slaňování ze 
špatně přístupných míst. Tyto ukázky 
bychom chtěli uvádět i nadále, u ve-
řejnosti jsou velmi oblíbené a lidé tak 
na vlastní oči vidí, jak náročný může 
zásah být.

Miroslav Doležal: chceme výjezdu schopnou 
jednotku dobrovolných hasičů do konce roku

Pavlína Nevrlá
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O novém způsobu zadávání zakázek 
prostřednictvím systému E-ZAK ho-
vořila starostka města Bílina Zuzana 
Schwarz Bařtipánová.

Proč dochází ke změně způsobu 
zadávání veřejných zakázek?
V minulém volebním období neby-
la vůle regulovat zadávání veřejných 
zakázek a směrnice, kterou město v 
minulosti mělo, byla bohužel zruše-
na, i když jsme s tím nesouhlasili. Se 
zadáváním zejména investičních za-
kázek panuje ve vedení města nespo-
kojenost, tato oblast byla v minulosti 
provázena velkým klientelismem a 
rada má bohužel i dnes dojem, že vět-
šinu zakázek vyhrávají stále se opaku-
jící společnosti a trh není dostatečně 
otevřen všem dodavatelům a zhoto-
vitelům, kteří mají zájem pro město a 
jeho organizace pracovat.

Co se tedy mění a od kdy?
Primárně se od září mění systém za-
dávání zakázek, a to z papírové formy 
na formu elektronickou, pro kterou 
bude využíván systém E-ZAK. Po 
nabytí účinnosti směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, kterou očekáváme 
od 1. ledna 2020, dojde i ke změnám 
limitů pro způsob zadávání veřejných 
zakázek. V současné době je možné 
přímé zadání vybranému zájemci pro 
zakázky do 50 tisíc korun bez DPH, 
poptávkové řízení předem vybraných 
minimálně 3 dodavatelů u zakázek do 
250 tisíc korun bez DPH, otevřené 
zadávací řízení přes úřední desku pro 
zakázky od 250 tisíc korun bez DPH 
do limitů stanovených zákonem, tedy 
2 miliony korun bez DPH pro služby a 
dodávky a 6 milionů korun bez DPH 
pro zakázky stavební až po zveřejnění 
přesně dle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek. Nově dojde ke zveřej-
ňování zakázek již od 50 tisíc korun 
prostřednictvím nezávislého elektro-
nického systému E-ZAK. Do konce 
letošního roku bude systém využíván 
ve zkušebním režimu. V této době 
budou sbírány a vyhodnocovány při-
pomínky a zkušenosti všech stran.  

Ty poslouží k případné úpravě směr-
nice města před nabytím její účinnos-
ti. Tato směrnice bude závazná také 
pro všechny městské organizace.

Mohla byste být konkrétnější?
Zakázky od 50 tisíc korun se budou 
soutěžit v otevřeném režimu. Dosud 
se u zakázek od 50  do 250 tisíc korun 
většinou oslovili 3 předem vybraní 
potenciální dodavatelé a z jejich nabí-
dek se vybrala nejlepší. Nyní se může 
přihlásit kdokoli. Od zahájení lhůty 
pro podání nabídek po její ukonče-
ní žádné osoby nebudou mít přístup  
k průběžným informacím, zda již 
byla nějaká nabídka podána, kolik 
jich je podáno, ani kdo je podal. Tuto 
vlastnost systému autoři E-ZAK mu-
seli na základě požadavku města Bí-
liny doprogramovat, do té doby toto 
systém neumožňoval.

Co od této změny očekáváte?
Naším cílem je zvýšení informova-
nosti a transparentnosti postupu při 
zadávání veřejných zakázek. Tím 
se zvýší i kontrola ze strany občanů 
a také důvěryhodnost města a jeho 
organizací jako veřejných zadavatelů 
mezi případnými zájemci o dodání 
služeb, dodávek či stavebních zaká-
zek. Díky elektronickému systému 
E-ZAK budou kromě jiného auto-
maticky informováni registrovaní 
dodavatelé o vyhlášení zakázky, vše 
probíhá elektronicky, každá změna je 
registrována a archivována. Jsem pře-
svědčena, že se díky tomuto napros-
to transparentnímu postupu podaří 
zajistit pro město kvalitní dodavatele, 
kteří v odpovídající kvalitě za ceny ob-
vyklé dokáží zakázku dokončit do da-
ného termínu. Věřím, že těmito změ-
nami dojde také ke zvýšení důvěry 
občanů v proces zadávání veřejných 
zakázek v našem městě. Tímto bych 
chtěla poděkovat koaličním part-
nerům i zaměstnancům městského 
úřadu, kteří se na přípravě této změny 
podíleli. 

(red)

Způsob a pravidla zadávání veřejných zakázek 
všemi městskými organizacemi se změnil

Systém zadávání zakázek přešel z papírové formy na elektronickou v systému E-ZAK

Nová směrnice začne platit od 1. ledna 2020. Do konce letošního roku bude systém E-ZAK využíván ve zkušebním režimu

Nově dojde ke zveřejňování zakázek již od 50 tisíc korun

Směrnice bude závazná i pro všechny městské organizace

Zakázky do 50 tisíc korun se budou soutěžit v otevřeném režimu, přihlásit se tedy může kdokoli

Cílem je zvýšení informovanosti a transparentnosti postupu při zadávání veřejných zakázek

Zakázky nově naleznete na zakazky.bilina.cz, kde se mohou registrovat i potenciální dodavatelé
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Při pití kávy lidé poznávali život nevidomých

Lovci perel opět čtou

Vůbec poprvé zavítala do Bíliny ka-
várna POTMĚ. Lidé při posezení u 
kávy či čaje částečně poznali, jaký je 
život se zrakovým handicapem nebo 
slepotou. 
V zatemněném autobusu fungo-
vala klasická kavárna, návštěvníci 
si mohli objednat, na co měli chuť, 
a zanedlouho svůj nápoj dostali.  
Od klasické kavárny tu POTMĚ však 
odlišovala absolutní tma. “Málokdo si 
umí život v absolutní tmě představit, 
vždy tam alespoň nějaký stín nebo 
odlesk je. V okamžiku, kdy je taková 
tma, zapojují lidé více ostatní smysly 
a více vnímají,” uvedla vedoucí výjez-
du kavárny potmě Iva Dulíková s tím, 
že k převrhnutí hrníčků v kavárně 
kupodivu nedochází. “Spoustu věcí 
děláme automaticky a nepřemýšlíme 
o nich, když se dostaneme do takové 
nestandardní situace, děláme věci více 

Tváří v tvář otázce vzdělání a gramot-
nosti dětí se Městská knihovna Bíli-
na již třetí rok zapojuje do čtenářské 
soutěže Lovci perel. Přicházíme se 
zábavnou hrou, která motivuje děti ke 
čtení, objevování příběhů a prožívání 
dobrodružství. Lovci perel jsou nyní 

již osvědčeným projektem umožňu-
jícím jednoduše a srozumitelně vést 
malé čtenáře k objevování knížek, od-
halování tajemství porozumění textu 
a rozšiřování obzorů. 
Hra Lovci perel mění čtení v dob-
rodružství a z práce s knihou dělá 

zábavu. Dětské knížky se stávají per-
lorodkami a přinášejí svým čtenářům 
atraktivní zisk, například v podobě 
opravdových perel. Soutěž probíhá 
od 1. října 2019 do 31. května 2020. Je 
určena pro čtenáře I. + II. stupně ZŠ, 
gymnázia a probíhá na všech třech 

dětských odděleních Městské knihov-
ny Bílina. 

Pravidla soutěže naleznete na 
www.knihovnabilina.cz.

Alena Hubáčková 
MěK Bílina

vědomě,” vysvětlila.  Většina lidí si ná-
vštěvu kavárny užije a je pro ně zají-
mavou zkušeností, jen velmi zřídka 
se stává, že lidé chtějí odejít ihned po 
vstupu, mohou mít závratě, tma je jim 
nepříjemná nebo mají tísnivý pocit. 
“Je také zajímavé, jak si lidé předsta-
vují lidi kolem sebe jen podle zvuků 
a pak jsou překvapeni, jak vypadají ve 
skutečnosti, když vyjdou ven,” řekla 
Iva Dulíková.
Koho návštěva kavárny POTMĚ ne-
lákala, mohl si venku před ní prohléd-
nout různé kompenzační pomůcky 
pro nevidomé, společenské hry, ukáz-
ky braillova písma a také se dozvědět, 
jak si například nevidomí změří tep-
lotu nebo zjistí, kolik je hodin. 
Kavárna POTMĚ je projekt Nadační-
ho fondu Světluška Českého rozhlasu.  

(pn)

Nejmenší děti budou číst v knihovně

Městská knihovna Bílina zve 
na říjnovou událost Čtení pro 
nejmenší,  připravené na míru 
našim prvňáčkům. Vydáme se 
do školního vesmíru. Povinnosti 
necháme doma, čeká nás zábav-
né čtení pro nejmenší. Číst i tvo-
řit budeme na téma škola. Sezná-
míme se se žákovskou knížkou, 
školníkem, poznámkou a možná 
se nám představí i školní rozvrh. 
Součástí čtení bude kreativní díl-
nička.
Čtení pro nejmenší se koná  
16. října od 15.30 v dětském od-
dělení. 

Alena Hubáčková
MěK Bílina
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Bílinské slavnosti - 
Den horníků 2019

Foto: Martina Aubrechtová, Pavlína Nevrlá

ve  fotografiích
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
ČERVENOÚJEZDSKÉHO 

MASOPUSTU 
Z LET 2013 AŽ 2019
GALERIE POD VĚŽÍ

VÝSTAVA POTRVÁ DO 31. ŘÍJNA

KOLÁČE A JITRNICE, MAŠKARY A TAŠKAŘICE
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Ovečky si pochutnaly 
na mrkvi i jablkách

Ocenění bílinští žáci 
si užili Belantis

Součástí oslav Dne horníků v 
Bílině se již poněkolikáté stalo 
ocenění nadaných dětských vý-
tvarníků z bílinských základních 
škol, kteří se v červnu loňského 
školního roku zapojili do výtvarné 
soutěže s hornickou tématikou. 
Autoři nejhezčích prací byli oce-
něni Severočeským doly, které si 
pro ně za odměnu připravily na 
počátku září výlet do největšího 
saského zábavního parku Belan-
tis.
I v letošním roce si žáci bílin-
ských škol tento celodenní výlet, 
který proběhl 5.9., pořádně užili. 
Seznámili se s historií parku a 
vyzkoušeli všechny atrakce. Pro 
děti bylo zajištěno i stravování.
Všem se výlet moc líbil a těší se 
na další ročník této soutěže.
Děkujeme tímto organizátorům 
soutěže a výletu – Severočes-
kým dolům a.s. za skvělý nápad 
a komplexní zajištění výletu, 
všem zapojeným pedagogům za 
motivaci žáků a dohled na výletě 
a všem zúčastněným žákům za 
krásná díla, které vytvořili.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická 

Tomáš Dandáš: I děti z dětského domova jsou 
samy tvůrci svých osudů, stačí jen chtít

Už pár lidí mi řeklo, že si myslí, že 
když skončíme v dětském domově, 
náš osud je zpečetěn. Zapomínají ale 
na to, že ve skutečnosti jsme sami 
tvůrci svých osudů. Do dětského do-
mova Tuchlov jsem přišel ve třech 
letech s malým baťůžkem a po skoro 
dvaceti letech odjížděl s kufrem na le-
tiště. Cílem byla vysoká škola v Ame-
rice. Stačila jen dobrá výchova, píle a 
touha něco v životě dokázat. Takové 
jsou základní ingredience k úspěšné-
mu a radostnému životu.

Kdyby mi ale dřív někdo řekl, že budu 
jednou studovat v zahraničí, asi bych 
se tomu smál. Dnes už vím, že pocit 
domova můžeme mít nejen u svých 
rodičů, ale kdekoliv, kde to kypí lás-
kou a radostí. A tento pocit mi dodal 
sílu a sebedůvěru k tomu, abych udě-
lal něco, co by se odvážil udělat jen 
málokdo z těch, co jen pořád sní. Jít si 
bezhlavě za svým snem. Mít ho neu-
stále na mysli a snažit se využít každé 
chvíle, abychom se tomu snu, byť i o 
kousek, přiblížili. Třeba chceš být jed-
nou nejlepším fotbalistou nebo auto-
mechanikem či právníkem. To, že jsi 
z dětského domova, ještě neznamená, 
že jím nebudeš. Stačí denně hrát fot-
bal, koukat strejdovi pod ruce, když 
spravuje auto, nebo si číst vnitřní řád 
školy. Zkrátka, stačí tak málo k tomu, 
aby nám to dalo mnohem víc.
Mě to vždycky táhlo do zahraničí - ať 
v rámci cestování, tak i poznávání no-
vých zemí a kultur. Za poslední roky 
jsem měl k tomu možnost díky studiu 
v Americe. Jako dítě z dětského do-
mova v zemi zaslíbené jsem si vytvořil 
cenná přátelství s mezinárodními stu-
denty, byl součástí nezapomenutel-
ných zážitků a podobně. Ale k tomu 

jsem musel na sobě pracovat. Učit se 
dobře ve škole, studovat angličtinu a 
mnohdy mít i pořádnou kliku. Přišel 
jsem na to, že snaha se cení a nikdy 
nevíš, v co se promění a jak se ti vrátí. 
Proto bych se nikdy nevzdával svých 
snů, ale šel jim naproti hlava nehla-
va. Zatnout zuby a ukázat všem, že i 
z dětského domova mohou odcházet 
lidé se slibnou budoucností. Že i děti z 
dětského domova mohou být šťastné.
Bylo mi 18 a poprvé jsem se odlepil s 
letadlem od naší země. A to sám. Hlu-
boký nádech a devět měsíců nespatřit 
svoji rodinu, kamarády ze školy a z 
dětského domova. Letěl jsem do Kos-
tariky. Dostal jsem se tam díky orga-
nizaci United World College Czech 
National Committee, která umožňuje 
dětem ze znevýhodněných rodin a z 
dětských domovů studium v zahra-
ničí na mezinárodní škole. Měl jsem 
obrovské štěstí, že jsem byl na zákla-
dě pohovoru a přihlášky vybrán a v 
pozdním srpnu poslán na dvouletý 
středoškolský program. Bylo to taky 
poprvé, co někdo nevěděl nic o naší 
kultuře, jazyku a jídle. Zkuste třeba 
někomu vysvětlit českou velikonoční 
hodovačku bez toho, abyste nezněli 

jako sadisté a sexisté. Zkrátka, za dva 
roky jsem se naučil respektovat cizí 
kultury a vážit si té naší. Naučil jsem 
se toho spoustu o tom, jak lidé z růz-
ných koutů světa žijí a jaké hodnoty 
jsou pro ně nejdůležitější. Člověk by 
skoro neřekl, jak moc se můžeme od 
sebe lišit a být si zároveň tak podobní. 
Jinak řečeno, něco, co nás dělá rozdíl-
nými, nás vlastně tak nějak spojuje.  
S touto myšlenkou jsem po ukončení 
studia v Kostarice přešel do Ameriky, 
kde právě studuji vysokou školu.
Ať už člověk studuje v Americe, Kos-
tarice anebo kdekoliv jinde v zahra-
ničí, vždy si s sebou bere kousek do-
mova, který mu připomíná, odkud je 
a kým vlastně je. V Americe jsem se 
naučil být nejen vděčný za možnos-
ti, které mě posunuly dál, ale hlavně 
všem lidem, kteří se podíleli na splně-
ní mého snu. Jedno si tedy pamatuj: 
nikdy nesmíš zapomenout na toho, 
kdo ti pomáhá dosáhnout tvého cíle. 
A věř mi, že nikdy v tom nebudeš 
sám, protože se vždycky někdo najde, 
kdo ti ochotně nabídne ruku. Stačí se 
jen podívat kolem sebe.

Tomáš Dandáš

Děti se vydaly koncem září plnit 
první úkoly takzvané enviromen-
tální výchovy. Navštívily domeč-
ky zvířátek v areálu Hornické ne-
mocnice s poliklinikou v Bílině, 
kde si poslechly zajímavé vyprá-
vění Pavla Raise o ježkovi a jeho 

přezimování. Nakrmily ovečky, 
pro které přinesly mrkev a jablíč-
ka. Na závěr si zahrály pexeso 
zvířátek a zazpívaly si. Vycházka 
se dětem moc líbila.

Učitelky MŠ Aléská
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Základní umělecká škola slaví 90 let

Deváťáci uctili památku T. G. Masaryka

Česká hudební škola byla v Bílině zří-
zena k 1. září 1929. Tedy celý školní 
rok 2019 - 2020 bude rokem výroč-
ním, který chceme oslavit řadou kon-
certů a doprovodných akcí.
Na 2. října připravujeme vernisáž 
výstavy prací žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ Teplice, Dubí, Duchcova 
a Bíliny. Ta potrvá ve Výstavní síni  

V září se 9. ročníky základní školy Za 
Chlumem, v rámci výuky dějepisu, 
zúčastnily akce uctění památky T. G. 
Masaryka při příležitosti výročí jeho 
úmrtí. V 10 hodin se konalo položení 
květin k bustě této významné osob-
nosti vedle Vojenských lázní v Tepli-
cích. 
Byla to kulturně historická akce, která 
se tradičně koná každý rok již několik 
desetiletí. Jedná se o akt odevzdání 
úcty a připomenutí života a díla, jakož 
i zásluh TGM během jeho života.

U Kostela do 3. listopadu. Zahajo-
vací koncert věnovaný výročí školy 
se uskuteční v sobotu 19. října od 17 
hodin v bílinském městském divadle. 
Svými vystoupeními nám přijedou 
pogratulovat všechny ZUŠ teplického 
regionu a jsem velmi rád, že naše po-
zvání přijaly stejně vstřícně jako před 
deseti lety. 

Akci organizuje Český svaz bojovní-
ků za svobodu (ČSBS) města Teplice 
ve spolupráci s Československou obcí 
legionářskou (ČSoL) a účastní se jí 
zástupci Magistrátu města Teplic, Ži-
dovské obce, Severočeského letecké-
ho archivu Teplic, KDU-ČSL, Konfe-
derace politických vězňů a válečných 
veteránů a široká veřejnost.
Předseda ČSBS Alois Kittl poděkoval 
naší škole za účast na akci. Naši školu 
na této akci zastoupili: Mgr. Bc. Pa-
raska Klasová, Mgr. Petra Jirásková, 

Návštěvníci si poslechnou hudební 
výkony dětí, budou mít však příleži-
tost podívat se také na taneční cho-
reografie, neboť koncert bude mít dvě 
samostatné části - hudební a taneční.
Celý oslavný rok chceme ukončit 
jarním dnem otevřených dveří, se-
tkáním bývalých učitelů a slavnost-
ním koncertem, jehož podobu zatím 

Mgr. Věra Křížová. Žáci měli mož-
nost se osobně setkat s představite-
li mnohých organizací kulturního 
a společenského života našeho regio-
nu. V přednášce, již pro ně připravil  
a přednesl RSDr. Ivo Přichystal, které-
ho žáci s velkým zájmem poslouchali, 
si přiblížili osobnost TGM Dozvěděli 
se mnoho zajímavého, a to z jiného 
než školního prostředí, o této slavné 
osobnosti naší historie, které bezpo-
chyby vděčíme za to, že jsme se vyma-
nili z Habsburské monarchie.

nechceme prozrazovat. Připravujeme 
také drobnou publikaci přibližující 
historii i současnou podobu školy.
Těším se na setkání s vámi při akcích 
věnovaných 90. výročí založení české 
hudební školy v Bílině.

Bc. Jiří Kopa
ředitel školy

Žáci nebyli pouhými diváky, nýbrž 
se osobně zúčastnili samotného aktu 
uctění památky TGM a za naši školu 
položili květiny k bustě této osobnos-
ti.
Věřím, že akce rozvinula vlastenec-
ké, demokratické a kulturní hodnoty, 
které bychom měli pěstovat v každém 
jedinci. Zároveň si žáci přiblížili legi-
onářské tradice, jež je třeba předávat 
dalším generacím.

Mgr. Bc. Paraska Klasová

Žáci si zacvičili na Radovesické výsypce
 

Šesťáci si užili adaptační pobyt
 V září se již podruhé ko-

nalo Cvičení v přírodě. 
Žáci 4. až 9. ročníků se 
vydali na Radovesickou 
výsypku, kde pro ně v 
rámci několikakilometro-
vé trasy byla připravena 
různá stanoviště. Cílem 
cvičení v přírodě je pro-
pojit tradiční výuku s 
praktickými ukázkami z 
běžného života. Žáci se 
tedy seznámili s faunou a 
flórou Bílinska, s historií 

vzniku Radovesické výsypky, s těžební technikou, chytali ryby, vy-
zkoušeli mysliveckou činnost. Také měli možnost vyzkoušet a poznat 
práci IZS, nechyběla praktická první pomoc, ukázka hasičské techni-
ky, ukázka záchranářských psů. Stejně jako v loňském roce si žáci 
užili chytání ryb a hledání zkamenělin. Akce se stejně jako loni velmi 
povedla. Jedná se o organizačně velmi náročnou akci, na které spolu-
pracujeme se Severočeskými Doly, a.s., místními bílinskými spolky a 
mnohými dalšími, kteří se dětem věnují nad rámec svých povinností, 
za což jim velmi děkujeme.

Mgr. Barbora Schneiderová
ZŠ Za Chlumem

Druhý týden v září se v areálu LDT 
Kralovice konal adaptační pobyt 6. 
ročníků chlumské základní školy. 
Pobyt se konal za finanční podpo-
ry Ústeckého kraje a města Bílina. 
Zúčastnilo se ho téměř 70 žáků.
Cílem pobytu bylo usnadnit pře-
chod na 2. stupeň, stmelit třídní 
kolektivy, upevnit vztahy s třídním 
učitelem, zasportovat si a věnovat 
se aktivitám, které přechází riziko-

vému chování. Žáci se svými učiteli strávili náročné a krásné tři dny 
a poznali se i v jiném prostředí. Mimo jiné navštívili zámek Krakovec, 
absolvovali olympiádu, noční hru Strážce ohně, zatančili si na podlož-
kách, vytvořili si společně třídní pravidla, vlajku i pokřik a zahráli si 
spoustu her.
Přestože žáci společně strávili čas, upevnili kolektiv a téměř se jim 
nechtělo odjet zpět domů, nesplnil adaptační pobyt plně své cíle. Díky 
dotaci se škole podařilo zajistit tento pobyt za opravdu minimální část-
ku, zákonní zástupci byli informováni o důležitosti se této akce zúčast-
nit, přesto se značná část rozhodla adaptační pobyt svým dětem neu-
možnit. Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o žáky, se kterými je 
třeba nadstandardně pracovat, je to velká škoda.

Mgr. Barbora Schneiderová
ZŠ Za Chlumem

Děti malovaly první sluníčka
Děti z Mateřské školy 
Aléská přivolávaly svou 
malbou sluníčko. Seznámi-
ly se s výtvarným náčiním, 
vyzkoušely si malování 
krouživými pohyby. Poku-
sily se o uzavřený kruh – 
sluníčko. Povedlo se jim to.                                          

Učitelky MŠ Aléská

V mateřských školách 
je po prázdninách veselo

Po prázdninách neožily 
jenom základní školy, ale 
i mateřské školy. Opět je 
slyšet dětský smích. Každý 
den se učí něco nového a 
získávají nové kamarády.

Učitelky MŠ
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Roztomilá teddy morčata vyrůstají v Bílině

Slza zvířat rozdala krmiva a dala příležitost mladým

V Bílině již tři roky funguje chova-
telská stanice morčátek. Pavla Kární-
ková a její dcera se zaměřila na chov 
plemene US Teddy v barvách aguti 
ve stanici s názvem Cavia Rose. Toto 
plemeno je očarovalo hlavně svou 
klidnou povahou i nevšedním vzhle-
dem. “Jsou to krátkosrstá hrubosrstá 
morčátka, takoví ježečci. Mohou se 
chovat i venku. Při správném zachá-
zení a péči jsou vhodné i jako mazlíčci 
pro děti, protože jsou velmi klidné a 
nejsou vystrašené a lekavé,” popsala 
Pavla Kárníková. 
Chov není nijak zvlášť náročný. „Péče 
o morčátka US Teddy je stejná jako u 
jiných plemen. Ani hrubá ježatá srst 
nepotřebuje zvláštní zacházení, vy-
česávat stačí jednou týdně,“ uvedla 
chovatelka. 
V současné době je v chovatelské 
stanici pětadvacet morčat, mezi nimi 
mláďata do 5 měsíců, junioři do 9 
měsíců a dospělí jedinci. Sbírají i 
úspěchy při výstavách. Z poslední 
výstavy si chovatelská stanice přivezla 

Slza zvířat, bílinský nadační fond na 
podporu zvířecích útulků, za posled-
ní dva měsíce zorganizovala dvě velké 
akce. První z nich byla návštěva všech 
partnerských útulků s krásnou Miss 
International Czech Republic 2019 
Andreou Prchalovou, která miluje 
zvířátka, a proto se rozhodla podpo-
rovat Slzu zvířat. Andrea se moc chtě-
la podívat do všech útulků, a tak jsme 
se vydali na cestu. První zastávkou byl 
Útulek Jimlín, kde jsme byli velice pří-

řadu ocenění “Nejvíce si cením titulu 
1. Nejlepší US Teddy baby a adult, 1. 
Nejlepší krátkosrsté morče, 1. Nejlep-
ší pár výstavy a také 2. Nejlepší morče 
výstavy. BIS nám utekl jen o jednu 
příčku. Je to pro nás velký úspěch a 
pohon do další práce,” doplnila Pavla 
Kárníková.
Na výstavu je potřeba morčátko řád-
ně připravit, nestačí ho pouze pře-

jemně přivítáni. Prohlédli jsme si celý 
areál, mazlili jsme se se zvířátky a jeli 
jsme dál. Další zastávkou byl Azyl pro 
opuštěné kočky Lucky. Třetím v řadě 
byl útulek Teplické kočky a poslední 
zastávkou byl útulek Galgo v nouzi v 
Proboštově. Ve všech útulcích jsme 
předávali krmivo. Druhou akcí byl 
Narozeninový ples NF Slzy zvířat. 
Slza zvířat oslavila své první naro-
zeniny 7. září 2019 a bylo to velice 
nádherné. Celým večerem nás pro-

místit do výstavního boxu. Pokud 
se chceme dobře umístit, musíme se 
morčátku věnovat průběžně, aby bylo 
v nejlepší kondici. Morčata se podle 
potřeby nejpozději tři týdny před vý-
stavou vykoupou a 7 až 10 dní před 
výstavou začnou denně vyčesávat a 
opatrně protrhávat volnou delší srst, 
aby v ní nebyly nepravidelné přeros-
ty, stříhají se drápky a čistí uši a oči. 

vázela Slza roku 2019 Libor Schlenz 
a slavnostní přípitek pronesl fotograf 
Miroslav Erben. O pěveckou část se 
postarali Josef Fečo, Tereza Taliáno-
vá, Marie Rezlerová, 4Tety a rockový 
sbor Melodica a o tanec Bolly Ladies, 
Duo Marlen a Saffron tribe. 
V tombole se podařilo vybrat téměř 
14 tisíc korun. Ty poputují ke zvířát-
kům v partnerských útulcích. 
Slza zvířat začátkem druhého roku 
svého života dala možnost mladým 

“Pro skvělou kondičku jim zajišťuji 
dostatek pohybu nejen v kleci, ale i na 
volném prostranství,” popsala chova-
telka. 
Zájemci si mohou dopředu morčát-
ko zamluvit, po narození si přijdou 
vybrat a po čtyřech až šesti týdnech 
si ho mohou odnést domů. Dostanou 
k němu průkaz původu, bude pre-
ventivně ošetřené proti parazitům a 
odnesou si i užitečné rady. Vrhy jsou 
jeden nebo dva do roka, většinou zja-
ra a na podzim. Letos očekávají vrhy 
i před Vánoci. Je to z toho důvodu, 
že některé samičky již dospěly a cho-
vatelka zastává názor, že by samička 
měla prvně porodit do jednoho roku 
života. Samozřejmostí je prohlídka 
chovatelské stanice, aby lidé věděli, z 
jakého prostředí morče pochází a jak 
je o ně postaráno. „V nejbližší době 
nás čeká evropská výstava v Lysé nad 
Labem kde se pokusíme prezentovat 
nejen náš chov, ale i chov aguti mor-
čat plemene US Teddy v ČR,“ dodala 
Pavla Kárníková.                                (pn)

slečnám z Bíliny aktivně se podílet na 
chodu nadačního fondu. Hana Picko-
vá se nově stará se o reklamu Slzy zví-
řat. Markéta Kačírková zastává funkci 
koordinátorky hostesek. Alice Fišero-
vá je marketingovou specialistkou a 
asistentkou správní rady. Ester Mar-
hanová se stala novou tiskovou mluv-
čí. Přestože jsou všechny slečny velmi 
mladé, odvádí svou práci skvěle. 

Ester Marhanová
NF Slza zvířat 

Bořeňská voříškiáda

19. října 2019
areál Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina

Program:
- soutěže pro voříšky a jejich majitele

- ukázka králičího hopu
- ukázka výcviku asistenčního psa

- ukázka agility
- občerstvení, tombola
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Chodíte kolem nich...
Jistě vídáte budovu, která se dotýká 
městské knihovny na náměstí a v 
které sídlí základní umělecká škola. 
V době svého vzniku, v roce 1881, 
svítila svou bělostí a reprezentovala 
umělecky propracovaný styl německé 
neorenesance s mnohými ozdobnými 
prvky. Pěkná stavba.
Byla vybudována jako radnice a 
tak také zcela využívána, a to až do 
doby, kdy se v rohu náměstí zboural 
měšťanský dům a na jeho místě se 
vystavěla nová radnice v tehdejším 

secesním duchu. Jde o velmi pěknou 
stavbu tohoto stylu.
Postupně se osazenství staré radnice 
přesunulo do nové, což nebylo naráz, 
a stará radnice se po jistých úpravách 
začala využívat ke školským účelům. 
Ve městě tehdy existovala průmyslo-
vá škola, živnostenská pokračovací 
škola, prostorů pro školní výuku bylo 
zapotřebí.
Cílem vedení města bylo i zřizování 
jiných školních budov, takže když se 
Bílina stala okresním městem, vybra-

la se pro jeho sídlo právě tato budova. 
Dnes budovu využívá umělecká ško-
la, v přízemí pak kulturní centrum 
provozuje galerii. 
Přímo naproti pak sídlil městský 
soud, postavený zcela ve střídmém 
stylu, dnes zde najdeme odbor do-
pravy a živnostenský úřad. Za ním 
se skrytě z ulice nacházela městská 
šatlava.

Mgr. Pavel Pátek 

Josef Ježek: Do komediantské rodiny jsem 
se narodil, doma bylo stále veselo

Nestor bílinského ochotnického di-
vadla Josef Ježek v rozhovoru zavzpo-
mínal na své působení v divadelním 
souboru, na hry i své kolegy. 

Co vás přivedlo k divadlu?

Já se vlastně do komediantské rodiny 
již narodil. Můj děda Josef Martínek, 
otec mojí maminky, byl divadelní he-
rec a režisér. Povoláním byl holič, ale 
také vedl v Chudeřicích za první re-
publiky divadelní spolek Budoucnost. 
U Martínků na Ádele (dřívější osada 
u Břežánek pozn. red.) probíhaly diva-
delní zkoušky, děda uměl vyrábět pa-
ruky a také líčil, jeho tři synové hráli 
na různé hudební nástroje, takže bylo 
u nás stále veselo. Já jsem divadlu také 
propadl, mám ho v genech, ovšem mé 

čtyři sourozence to nepostihlo, jenom 
mě. Děda ve stáří předal pomyslné 
divadelnické žezlo panu Skřivánkovi. 
Jaroslav Skřivánek byl velký srdcař, 
všude, kde se pohyboval, vznikl ně-
jaký ochotnický spolek, ochotnické 
divadlo v Bílině vedl od roku 1953, a 
když se k němu připojil Václav Valín, 
zkušený herec profesionální scény, 
nemělo to chybu.

Kdy ses poprvé na divadelních 
prknech objevil?

Poprvé jsem hrál divadlo ještě na 
Ádele, spolu s ostatními dětmi jsem 
účinkoval ve hře Koblížek ve vesmí-
ru, kterou celou nastudoval můj děda. 
To mi bylo asi 14 let, chodil jsem do 
8. třídy a ztvárnil jsem roli redakto-
ra Mateřídoušky. Podruhé jsem stál 
na divadelních prknech v 9. třídě, 
zde jsem pod vedením pana Losko-

ta, člena spolku Dramatická scéna, 
dostal roli koktavého pana France v 
Jiráskově Lucerně. Hned po ukonče-
ní základní školy jsem se přihlásil do 
dospělého ochotnického divadla v 
Bílině, zde byl režisérem Petr Roháč, 
dokonce jsem musel dělat konkurz.

Inklinoval jsi k nějakému žánru, 
případně měl jsi nějaký vzor?

Mám nejraději historické hry, kome-
die a také operety. Po dědově smrti 
jsem podědil veškeré jeho divadelní 
vybavení, paruky, také scénáře, to 
vše jsem si nastěhoval domů. Zdědil 
jsem také zaječí pacičku, to je takový 
můj talisman, ale nejen můj, pacičku 
půjčuji i ostatním příbuzným, pokud 
je čeká nějaká důležitá událost, napo-
sledy si ji půjčila neteř, když skládala 
maturitu. Poprvé jsem v dospěláckém 
ochotnickém spolku hrál v Noci na 

Karlštejně, měl jsem stejnou roli, kte-
rou ve stejnojmenném filmu ztvárnil 
Jaromír Hanzlík. Později jsem přešel k 
ochotnickému spolku, který vedl pan 
Skřivánek, v Bílině se dostavělo diva-
dlo, přešel jsem tam v roce 1962.

Bílinské ochotnické divadlo mělo 
poměrně vysokou úroveň.

To ano, divadlo mělo v Bílině vždyc-
ky bohatou tradici, dokonce se dědilo  
z generace na generaci. Lidi byli nad-
šení, každý kromě hraní dělal to, co 
uměl, a na výsledku to bylo znát.

Která z rolí ti nejvíce přirostla k srdci?

Nebyla to žádná konkrétní role,  
ale rád vzpomínám třeba na operety 
Perly panny Serafínky, Podskalák, Na 
tý louce zelený, Uličnice, na hudební 
komedii Tatíček Nezmar. Hráli jsme 
všechno možné, také pohádky pro 
děti nebo scénky a pásma pro mládež. 
Hráli jsme nejen pro bílinské obe-
censtvo, ale jezdili jsme i do okolních 
měst a vesnic. Bylo období, kdy jsme 
nastudovali i pět premiér ročně. Bylo 
to krásné období a rád na všechno 
vzpomínám.

A co ochotnické divadlo v Bílině 
a současnost?

Co k tomu říct? Soubor se na pár let 
odmlčel z důvodu rekonstrukce diva-
dla v Bílině, přestali jsme se scházet, 
mladí založili rodiny, pro někoho 
divadlo přestalo být prioritou, někdo 
se odstěhoval, spousta mých kama-
rádů už není mezi námi. Bohužel, to 
je život. Já si ale občas i dnes na sebe 
nějaký kostým obléknu a zahraju si 
na různých akcích. Např. v knihovně 
jsem žáčky 1. ročníků pasoval na čte-
náře nebo na slavnostech v Hrobči-
cích jsem představoval císaře Josefa II.

Zdena Jílková
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Nad náměstím létali jezdci s koly i koloběžkou
Akrobatické kousky free stylových jezdců na kolech i koloběžce 
zhlédli lidé na Mírovém náměstí. Tam se konala JF Triple Show.  
Své umění ukázali nejúspěšnější BMX rider v České republice Mi-
chael Beran, mistr technických triků na BMX kole Jan Hořelka i au-
tor celého vystoupení a BMX jezdec Tomáš Vařeka. Koloběžku na  
U-rampách provětral mistr republiky Michal Horáček. Show velmi 
živě komentoval bývalý mistr světa ve freestyle BMX Jan Jílek.
Diváci si mohli jízdu na U-rampách také vyzkoušet, malé děti pod 
vedením zkušených jezdců trénovaly hlavně rovnováhu na kolech 
i koloběžce, odvážná mládež i dospělí si mohli zkusit zakroužit po 
rampě. 

(pn)
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Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bílina, které se konalo 11. září 2019

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny, které se konalo 17. září 2019

  Město Bílina postupně vykupu-
je pozemky od státu, které posléze 
budou sloužit občanské vybavenos-
ti města. Jedná se např. o pozemky 
pod tenisovým kurtem nebo o trav-
naté pozemky naproti Pentagonu, 
kde by do budoucna mohly být roz-
šířené parkovací plochy či postaven 
parkovací dům.

  Zastupitelé města schválili zá-
měr prodeje pozemku, na němž se 

nachází budova pavilonu č. 5 bývalé 
základní školy na Teplickém Před-
městí, za cenu obvyklou, určenou na 
základě znaleckého posudku. Záměr 
včetně detailních informací je zveřej-
něn na úřední desce města.

  Zastupitelé města vzali na vědo-
mí informaci o hospodaření města Bí-
lina za I. pololetí roku 2019, kdy příjmy 
byly naplněny na 54 % a výdaje dosáhly  
41 % schváleného rozpočtu města.

  Dále zastupitelé města vzali na 
vědomí informaci odboru dotací  
a projektů o schválení projektu „Ob-
nova silnice Bílina - Kostomlaty  
II. etapa“. Tato investiční akce bude 
financována z tzv. 15 ekomiliard 
prostřednictvím Ministerstva finan-
cí. V současné době probíhá zadáva-
cí řízení.

  Rada města schválila záměr 
výpůjčky dřevěných prvků v areá-
lu Pohádkového lesa. Výpůjčka se 
sjednává na dobu určitou, po kterou 
bude vypůjčitel provozovat dřevěné 
prvky ve spolupráci s městem.

  Rada města vzala na vědomí 
návrh pravidel participativního roz-
počtu města Bíliny na rok 2020. V 
pravidlech je zpracován návrh ko-
munikační strategie, vnitřních po-
stupů, způsob hlasování, hodnocení 

výsledků a jednotlivé formuláře pro 
podávání návrhů. Participativním 
rozpočtem chce město občanům 
umožnit demokratickou diskuzi a 
rozhodování, jak využít část rozpoč-
tu.

  Rada města schválila prodejní 
cenu knižní publikace Hrobčicko ve 
výši 320 Kč. Kniha bude k zakoupe-
ní v Informačním centru Bílina.

  Rada města rozhodla zadat za-
kázku malého rozsahu na 2 studie 

na rozšíření parkovacích ploch v lo-
kalitě Čapkova ulice a v křížení ulic 
Jižní a Jiráskova.

  Rada města souhlasila s návr-
hem odboru nemovitostí a investic 
s dočasným otevřením silnice od 
křižovatky do sídliště Za Chlumem 
směrem na obec Kostomlaty pod 
Milešovkou po dobu výstavby akce 
„Obnova silnice Bílina – Kostomla-
ty, II. Etapa. Předpokládaná délka 
otevření je cca 4 – 5 měsíců. Přesný 

termín a doba otevření bude upřes-
něno po výběru zhotovitele ze strany 
Ministerstva financí, které investiční 
akci financuje z tzv. 15 ekomiliard.

  Rada města vzala na vědomí 
soupis technického stavu chodníků 
na území města Bíliny, který byl vy-
pracován Městskými technickými 
službami Bílina, a podpořila vytvo-
ření koncepce oprav chodníků na 
území města.

Více na www.bilina.cz
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Vzpomínky

Dne 17. října a 22. října je výročí úmrtí

Adolf a Marie Beránkovi
Stále vzpomínají dcera Miluš rodinou a Věra s rodinou. 

Dne 20. října 2019 tomu bude již 5 let, kdy nás opustil manžel, otec, děda

František Raichl
S láskou vzpomíná manželka Věra, dcery Věra a Šárka, vnoučata a pravnučka, bratr, 
sestra. Nikdy nezapomeneme.

Dne 4. října uplynulo 7 let, co navždy opustil tento milovaný svět námi milovaný otec

Karel Grümann
S úctou vzpomínají manželka Naďa, děti Kamil, Dáša, Jana s rodinami. 

Tolik jsi miloval život a chtěl jsi s námi být, přišel však osud krutý a nenechal tě žít.

Dne 28. října uplynou 3 roky, co nás navždy opustil náš milovaný syn, manžel, tatínek 
a děda 

Robert Šír
S lákou vzpomínají maminka, manželka, jeho milovaná dcerka Zuzanka a ostatní příbuzní.

Dne 10. října 2019 uplynou 2 roky, kdy nás opustil manžel, tatínek, dědeček, 
pradedeček a strýc

Václav Kalivoda
S láskou vzpomínají manželka Stáňa, dcery Eva, Jana, Mirka s rodinami a ostatní 
příbuzní a kamarádi.

Příroda v Bílině a blízkém okolí, znovuožívající i mizející
Límcovka měděnková   
(Stropharia aeruginosa)
 
V minulém Bílinském zpravodaji 
jsme si zavzpomínali na doby dřívěj-
ších kouzelných letních měsíců. Léto 
je ale už minulostí a nastává podzim. 
Český národ je národem houbařů, 
takže popadneme košík, kudličku  
a zkusíme vyrazit na houby.
Doufám, že najdeme hlavně les, to je 
základ houbaření. Vloni jsem vyrazi-
la na houby, prolezu známým roštím  
a přede mnou obrovská paseka.  
Les byl vykácený.
Tak jsem prošmejdila lesíky kolem 
hory Bořeň a našla kromě známých 
druhů hub i pár kousků, s kterými mi 
poradili až mykologové.
Na jednom svahu vidím nádherně 
zbarvený klobouček, jasně tyrkysový, 
jakoby navíc ozdobený kraječkou.  

A vedle něj další dva. Vzhledem  
k tomu, že takovou houbičku jsem 
tu nikdy neviděla,“ulovila“ jsem ji do 
foťáčku, podělím se o záběr s vámi  
a věřím, že při příští procházce lesem 
tu tajemnou houbu zase uvidím.
A cože to tedy je? Límcovka měděn-
ková z řádu pečárkovitých. Límcov-
ka má v mládí kuželovitě zvoncovitý 
klobouček, modrozeleně zbarvený  
a pokrytý bílými šupinkami. Velikost 
klouboučku v dospělosti je asi šest 
centimetrů v průměru.
Ze spodní strany jsou šedobílé, poz-
ději nachově šedé husté lupeny. 
Nožka neboli třeň je  modrozelená, 
dole jakoby bíle vločkovaná, později 
holá nahoře s rýhovaným prstenem.
Vyskytuje se podle mykologů ve smí-
šených lesích, kde jsem ji opravdu 
našla, a je uváděná jako jedlá houba 
nepříliš valné nahořklé chuti. Ale my-

slím, že nemusíme vše, co najdeme, 
použít k jídlu. I oči se rády pokochají 
něčím zajímavým a hlavně krásným. 
Mně tedy nalezená límcovka učarova-
la svou barvou, a pokud ji někdo také  
v lese objevíte, nechte ji růst a množit. 
Je mnohem hezčí podívaná na tyrky-
sové kloboučky hub vytvořené příro-
dou, než na vyházené plastové lahve  
a různé odpadky, co se v lesích pova-
lují. Zastávám názor, když si do lesa 
nesu lahev s pitím, zase ji prázdnou 
odnesu do města a hodím do nádoby 
na odpad.
Houbaři, přeji vám v lesích pěkné 
úlovky a pamatujte, každá houba je 
jedlá, ale některá jen jednou. Sbírejte 
jen to, co bezpečně znáte. Krásné tou-
lání lesy!

Jitka Brejníková

Ladislav Křížek byl hostem v talkshow Ježkovy voči
Vynikající zpěvák a skladatel Ladislav 
Křížek, známý z kapel Citron, Vitacit 
nebo Kreyson, přijal pozvání do talk-
show Ježkovy voči a poskytl rozhovor  
o svých začátcích hudební kariéry  

a o tom, co  nového chystá s již 
zmiňovanými kapelami. V rozho-
voru se diváci také dozví, že nato-
čil nový videoklip Máme ruce nad 
hlavou se zpěvačkou Tanjou, se 

kterou spolupracuje v  kapele Ci-
tron a vystupuje aktuálně na kon-
certech s novými muzikanty nazva-
né Kreyson - Zlatý chlapec 2019,  
a to s písněmi ze své sólové dráhy a 

repertoáru kapely Kreyson.  Pořad 
najdete na kanále Ježek production na 
YouTube. Talkshow vzniká za finanč-
ní podpory města Bílina. 

Ježek production

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat dlouholeté člence Klubu důchodců I. Alžbětě Fialové za vše, co pro nás celé roky dělala. Nezlomná vůle, energie,  
se kterou dokázala připravovat zajímavé akce a výlety s obětavostí pro druhé, nám ukázala, že i v pokročilém věku je možné rozdávat radost.

Za to vše moc děkujeme a přejeme brzké uzdravení.
Ze srdce přeje Stanislava, Anežka a Bohunka

Moc nám tu chybíte. S láskou vzpomínají dcera Renátka s manželem, dcera Jana s manželem, vnučka Linda s 
manželem a dětmi Liborkem a Orestínkou, vnučka Jana s manželem a dětmi Maruškou a Honzíkem a vnoučata Petr, 
Pavel, Lenka. 

Dne 16. října uplyne 20 let od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky

                Marie Zemjakové
Zároveň by 27. října naše milovaná oslavila 84. 
narozeniny a její milovaný manžel by 9. října 
oslavil 87. narozeniny. 
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V prvním domácím zápase přivíta-
la Bílina celek ze vzdáleného Šluk-
nova a potřebovala nutně zvítězit. 
První krok k tomu přišel naštěstí 
velmi brzy. Kotěšovský sklepl míč 
Tůmovi a ten projevil svůj bran-
kový instinkt. Všiml si, že brankář 
stojí na penaltě, a dlouhým oblou-
kem z 30 metrů ho neomylně pře-
hodil. Sebevědomí hosté pokračo-
vali v útočné hře s rychlými brejky 
a hrál se vyrovnaný duel. Ve 32. 
minutě zabodovali znovu domácí. 
Brůna poslal krásný pas do běhu 

Na fotbalovém hřišti v Klášter-
ci, které má zbrusu novou trávu a 
krásnou atletickou dráhu, otevřela 
Bílina svou cestu 1.A třídou s cílem 
postoupit do krajského přeboru. 
První poločas Bílina podala mizer-
ný výkon. Jejich bezkrevný výkon 
byl znásoben tím, že přišli velmi 
lacino k vedoucímu gólu, když 
brankáři domácích vypadl míč po 
centru přímo k noze Pelikána a ten 
neměl problém míč doklepnout do 
brány. 
Domácí byli v první půli mnohem 
více nabuzeni. Opírali se o vý-
kon zkušeného Škultétyho, který 

V sobotu 17. srpna, tedy v tradič-
ním termínu, se uskutečnil 47. 
ročník Bílinské půlky. Letos přijelo 
porovnat síly hned 200 závodníků 
a závodnic. Chyběla sice absolutní 
česká špička, o to víc ale byly boje 
vyrovnané, neboť kvalitní závodní-
ci z Čech i tak do Bíliny zavítali.
Ve sprintérském trojboji mužů 
si vedl nejlépe Ladislav Víla z AC 
Slovan Liberec (2717 bodů), kte-
rý vyhrál všechny tři disciplíny. 
Stříbrnou příčku obsadil Adam 
Gradmüller (ASK Slavia Praha - 
2607 bodů). Třetí příčku obsadil 
juniorský reprezentant Ladislav 
Töpfer (AC Mladá Boleslav). Na 
MEJ ve Švédském Boråsu běžel 

Házenkáři zahájili v září trénin-
kovou a turnajovou sezónu. Tým 
mini Šídel odehrál první zápas na 
turnaji ve Spořicích, kde se utkal s 
protihráči z Lovosic, Mostu, Ústí 
nad Labem, Meziboří, Chomutova, 
Loun i Strupčic. Druhý tým pří-
pravky zahájil sezónu doma se sou-
peři z Loun, Chomutova a Mostu. 

Schüssmannovi, ten si zpracoval 
míč na prsou a nedal brankáři šan-
ci -2:0.
Druhý poločas probíhal v podob-
ném duchu. Hosté se snažili o tlak, 
ale domácí obrana byla tentokrát 
bezchybná. Postupně síly hostům 
ubývaly a Bílina vstřelila další dva 
góly. V 65. minutě přesně zakončil 
svůj únik Tůma a nejkrásnější gól 
padl v 76. minutě, kdy hosté za-
pomněli na návrat a na branku se 
řítili tři domácí hráči. Pelikán si 
předstíranou střelou položil bran-

byl nejmenším hráčem na hřišti, 
přesto však vyhrával i hlavičkové 
souboje s netečnými hosty. Jeden z 
těchto soubojů také zúročil ve dru-
hý gól a hlavou se trefil bez účasti 
hostujících obránců. Ještě předtím 
však záloha Bíliny propadla ve 
středu pole a hosté se kombinací 
dostali ke gólové pozici, kterou bez 
problémů proměnili. 
Ve druhém poločase se Bílina 
zlepšila, získala optickou převahu, 
šancí však bylo málo. Obrana obe-
hrávala míč na vlastní polovině a 
čekala na nabídku záložníků a úto-
ku, ta však často chyběla. Přesto si 

400m a poté získal stříbro ve šta-
fetě. Kategorii žen ovládla členka 
reprezentační štafety při letošním 
EP Lucie Domská z USK Praha za 
2771 bodů. Následovala ji halová 

Před zahájením házenkářské sezó-
ny se konal po mnoha letech sraz 
házenkářů i přátel klubu v Tyršo-
vě zahradě v Bílině. Zúčastnilo se 
několik desítek sportovců, kteří 
společně zavzpomínali a prohlédli 
si kroniky. Organizátoři by chtěli 
tradici každoročních srazů opět 
obnovit.                                                  (pn)

káře a potom chytrým obloučkem 
zatloukl poslední hřebíček do sou-
peřovy sítě.
V závěru byl vyloučen hostující 
Knížek za likvidační faul na stří-
dajícího Magyara. U domácích se 
líbil stopér Brůna, v záloze výborně 
pracoval Dominik Schüssmann v 
útoku střelec Tůma. Formu je třeba 
potvrdit i zápasech venku – třeba 
hned za týden v Ervěnicích.

Bohumír Mráz

hosté vypracovali několik příleži-
tostí. Tu největší vyškrábl domácí 
brankář po pěkném trestném kopu 
Tůmy. Franta Tůma byl vyloučen v 
71. minutě po druhé žluté kartě, z 
nichž ta první byla hodně kontro-
verzní. Výsledek není katastrofální, 
je dost času ukázat, jak to Bílina 
myslí s hrou o postup. Hráči, kteří 
odešli (Šoufek, Záhradský, Katre-
nič, Masopust) byli nahrazeni dob-
rými fotbalisty, kteří v přípravných 
utkáních ukázali, že mají na to hrát 
pohledný fotbal.

Bohumír Mráz

juniorská Mistryně na 400m Anna 
Korbová (AK Škoda Plzeň - 3457 
bodů). Bronzovou příčku obsadila 
chomutovská Tereza Čihařová za 
2433 bodů (mj. stříbrná z MČR do-
rostenek na 300m př.).
Hlavním závodem a vrcholem 
celého soutěžení je závod na 800 
metrů. Jak u žen, tak u mužů se 
daly čekat velmi vyrovnané boje 
a bylo tomu skutečně tak. V obou 
závodech se rozhodovalo až na cí-
lové rovince. U žen vyhrála bron-
zová medailistka z MČR do 22 let 
Anna Šimková (ASK Slavia Praha - 
2:10,26). Stříbrná doběhla Michae-
la Červínová (USK Praha - 2:10,61) 
a na třetím místě pak Anna Surá-

ková (AK Škoda Plzeň - 2:10,85). 
U mužů předvedl mohutný finiš 
stříbrný z MČR do 22 let Jakub 
Hofta (ASK Slavia Praha 1:54,05), 
stříbrný skončil Jiří Janeček z USK 
Provod Ústí nad Labem za 1:55,79. 
Jako třetí doběhl Jakub Kolín z AC 
Mladá Boleslav za 1:56,12.
Bílinské barvy hájila ve sprinter-
ském trojboji žákyně Ema Sebrán-
ková, která skončila mezi ženami 
na desátém místě. V rámcových zá-
vodech si pak dobře vedli další bí-
linští atleti: Pavel Strnad (trojskok, 
1. místo), Tereza Lacinová (dálka, 
2. místo), Libor Bařtipán (oštěp, 
3. místo) a Linh Thao Dang (800m 
žákyň, 3. místo).                         (red)

Výhra se Šluknovem byla důležitá

Bílina odjela z Klášterce bez bodů

Dvě stě závodníků běželo Bílinskou půlku

Házenkáři zahájili turnajovou sezónu

Bílina – Šluknov 4:0 (2:0)

Branky:
Tůma 2, Schüssmann, Pelikán
Sestava domácích: 
Vondráček – Bečvařík, Zavadil, 
Brůna, Baran – Iljazi, Pavlíček, 
Schüssmann, Podaný-Tůma, Ko-
těšovský
Střídali: 
Tirb, Bánom, Pelikán, Magyar, 
Paller

Klášterec – Bílina 2:1 (2:1)

Branky: 
Mařík, Škultéty – Pelikán
Sestava Bíliny: 
Kovačka – Žemba, Zavadil, Baran, 
Bečvařík – Schussmann, Podaný, 
Pavlíček, Pelikán – Tůma, Iljazi
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Jako každý rok se ti nejmladší ho-
kejisté účastnili spolu s dorostem 
hokejového soustředění v kempu 
na Kyselce v Bílině. Tento rok se 
však trenéři, hráči a rodiče rozhod-
li zpestřit si první den soustředění 
hokejovým turnajem „Smart Sum-
mer cup 2019“ pořádaným poprvé 
na zimním stadionu v Teplicích. 
Pořadatelství se chopil team trené-
rů ze Smarthockey. 
Draci se přihlásili v neděli, kdy 
byl turnaj vypsán pro ročník 2012. 
Hrálo se systémem 3+1 hráč na 2 x 
15 minut. Draci nastoupili do bojů 
ve složení: Radim Paul, Matouš Ze-
lenka, Martin Lipták, Tomáš Záho-
rec, Oliver Slačík, David Beránek a 
Josef Majer. Velice zajímavý byl pro 
Dračí smečku hned první zápas 
proti teplickým Huskies, protože 
se poprvé potkali jako soupeři s 
hokejisty, kteří začínali s hokejem 
v Bílině, ale na konci minulého 
roku přestoupili do nově vznik-
lého klubu v Teplicích, kde bydlí. 
Teď stáli bývalí spoluhráči na buly 
proti sobě. Zápas skončil vítězně 

Sportovní střelecký klub v Bílině 
pozval veřejnost na svou střelni-
ci. Zájemci hlavně z řad mládeže 
si mohli prohlédnout samotnou 
střelnici, výstavu zbraní, malova-
ných střeleckých terčů a mohli si  
i vyzkoušet střelbu ze vzduchovek, 
malorážných pušek i malorážní 
pistole. Členové klubu dále zodpo-

Václav Vlk a Zbyněk Zuna z Fit-
ness centra Jiskra v září účastnili 
Mistrovství Čech v silovém trojboji 
RAW ve Staňkově. Václav Vlk vy-
bojoval 1. místo v kategorii junioři 
do -105 kg a 2. místo v absolutním 
pořadí s výkonem 665 kg.
Zbyněk Zuna vybojoval 1. místo  
v kategorii junioři nad 120 kg s to-
talem 627,5 kg.
Oba jsou svěřenci trenéra Františka  
Janáka. 

(red)

pro draky 14:8. Po krátkém jedno 
zápasovém odpočinku pokračovali 
dále Draci na vítězné vlně Chomu-
tov B porazili 24:2 a Slovan Louny 
15:7. Potom měli opět jeden zápas 
čas na odpočinek, což se moc ho-

věděli i dotazy návštěvníků ohled-
ně konstrukce zbraní, legislativy v 
oboru zbraní a střeliva, organizace 
střeleckých závodů a podobně.
Při dni otevřených dveří navštívilo 
střelnici asi 40 zájemců. Celý den 
se vydařil a návštěvníci se dozvědě-
li mnoho nového.

Petr Maurer

dilo, protože po odchodu hráčů do 
Teplic dají Bílinští dohromady ve 
druhé třídě pouze dvě trojice do 
pole. Ostatní týmy střídaly tři i čty-
ři trojice. 
V průběhu turnaje se tedy dost ku-

mulovala únava. Už před čtvrtým 
zápasem Draci věděli, že pokud vy-
hrají, budou mít po turnaji na krku 
zlaté medaile. I přes pomalejší roz-
jezd, kdy v zápase s Piráty Chomu-
tov A prohrávali 0:2 se jim nakonec 
podařilo výsledek zápasu přiklonit 
na svojí stranu a zvítězit 14:9. Nej-
těžší byl však zápas poslední, který 
už sice nemohl zkazit cestu pro ob-
rovský pohár za vítězství v turnaji, 
ale druháci prostě prohrát nechtěli. 
V dramatickém souboji udrželi těs-
né vítězství 13:12. 
Draci předvedli na celém turnaji 
velmi obětavou hru dozadu a ko-
lektivní výkon. Některé přihrávky 
byly opravdu obdivuhodné. Krásně 
spolupracovali a zastupovali jeden 
druhého. Zaslouženě si odvezli 
domů zlaté medaile a nezapome-
nutelné sportovní zážitky. Brankář 
Radim Paul získal cenu pro nejlep-
šího brankáře turnaje. Vedení a tre-
néři HC Draci Bílina jim ze srdce 
gratulují a děkují za reprezentaci 
oddílu.                

Mgr. Jaroslav Pospíšil 

Smart Summer cup patřil bílinským Drakům

Veřejnost si prohlédla bílinskou střelnici

Trojbojaři přivezli zlaté medaile
 

SK KRASO Bílina 
 

vyhlašuje 

         NÁBOR 

 děvčat i chlapců ve věku 4 – 8 let                                                                       

 

 

  Bližší informace: 723 085 451, e-mail: koberovam@seznam.cz 
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PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA

do 3. listopadu
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

Základní umělecká škola Gustava 
Waltera Bílina pořádá výstavu 

u příležitosti 90. Výročí založení 
české hudební školy v Bílině. 

Na výstavě budou k vidění práce 
žáků uměleckých škol z Bíliny, 

Teplic, Duchcova a Dubí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 31. prosince
DIVOŽENKY

výstava z papíru, 1. patro 

středa 16. října, 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ

dětské oddělení

úterý 22. října, 17 hodin
TAŽNÍ PTÁCI

veřejná přednáška
klubovna v přízemí

ČLOVĚK V TÍSNI

pondělí 21. října, 16 hodin
S ANDREOU TANNERTOVOU 

O ZÁVISLOSTECH
beseda

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ 
PANNY MARIE 

ÚJEZDSKÉ PŘEDMĚSTÍ

úterý 22. října, 17 hodin
KONCERT KE VZNIKU 

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
cyklus koncertů na podporu 

památek
vystoupí žáci ZUŠ Bílina

AREÁL HNsP

BOŘEŇSKÁ VOŘÍŠKIÁDA
sobota 19. října

soutěže pro voříšky a jejich maji-
tele, doprovodný program

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 11. října, 17 hodin
pátek 18. října, 20 hodin

BLÍŽENEC
Henry Brogan (Will Smith) je elitní 
nájemný zabiják, absolutní profe-
sionál, který bez pochybností vždy 

stoprocentně odvede zadanou práci. 
Při poslední zakázce se však k němu 

dostaly informace, které neměl 
slyšet, proto se ho jeho zaměstna-
vatel s těžkým srdcem rozhodne 

nechat zlikvidovat. Koho však poslat 
na člověka, který je v tomhle oboru 

nejlepší ze všech? Ideální by byl 
Henryho dvojník, o něco mladší, 

odolnější a odhodlanější. Ve společ-
nosti Gemini, vedené technokratem 
Clayem Verisem (Clive Owen) už léta 

probíhá tajný projekt, který právě 
tuhle možnost nabízí.

pátek 11. října, 20 hodin
JOKER

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck 
(Joaquin Phoenix) se dlouho pohy-
buje na tenké hranici mezi realitou a 
šílenstvím. Jednoho dne se ve svém 
obleku klauna potuluje po ulicích Go-
tham City a dostává se do konfliktu s 
brutálními zloději. Pomalu se roztáčí 
spirála událostí dosahující hrozivých 

rozměrů. 

neděle 13. října, 15 hodin
PSÍ KUSY

Lumpík je tak trochu rozmazlený, 
ale veselý pes, který nic neví o sku-
tečném světě plném nástrah. Užívá 
si nejlepší pochoutky a drbání každý 
den. Jednoho dne se ale bude muset 

vydat za plot svého bezpečného 
domova a zažije dobrodružství, které 
si ani ve snu nedokázal představit.

pátek 18. října, 17 hodin
sobota 26. října, 20 hodin
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA

Krátkometrážní akční komedie: 
Mladý filmový fanoušek zjišťuje, že 
se stal hlavním hrdinou akčního fil-
mu, který navzdory jeho vůli vytváří 
nevyzpytatelný Režisér. Podaří se 

mu díky znalosti žánrových pravidel 
porazit zákeřné padouchy a zachránit 
svou životní lásku? Krátký film de-

butujícího Jana Haluzy skládá poctu 
tvorbě Oldřicha Lipského a Václava 
Vorlíčka i nejslavnějším hollywood-
ským akčňákům. To vše v originální 
hře s postupy akčního žánru, jaká v 
české kinematografii nemá obdoby. 
První akční dokument: „Češi neumějí 
natočit akční film!“ je nejčastěji výtka 
domácích filmových fandů, kterou se 
tvůrci pokusí vyvrátit v následujícím 

střihovém dokumentu. 

sobota 19. října, 17 hodin
sobota 26. října, 17 hodin

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Přešlo pět let. Královna černé magie 
Zloba žije spokojeně na čarovných 
Blatech a její kmotřenka Růženka 

dospívá. Jejich vzájemný vztah, který 
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl 
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi 

lidmi a kouzelnými bytostmi nezmi-
zela. 

sobota 19. října, 20 hodin
PRAŽSKÉ ORGIE

Příběh filmu Pražské orgie nás 
zavádí do poloviny 70. let. Slav-
ný americký spisovatel Nathan 

Zuckerman – často využívané alter 
ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, 

aby zachránil a odvezl rukopis 
nevydané knihy. Na své pražské 
misi se seznámí se svéráznou a 

nezkrotnou spisovatelkou Olgou a 
pronikne na vyhlášené večírky, na 
nichž každý hledá únik ke krátké 

svobodě po svém. Postupně se proti 
své vůli stane nejen divákem, ale i 
účastníkem dekadentního předsta-
vení, v němž mnozí hrají falešně, a 
nikomu nelze věřit. Zuckermanova 
pražská návštěva, plná bizarních 

setkání s podivuhodným uskupením 
různorodých lidí se brzy stane téměř 
dobrodružnou a nebezpečnou misí. 

pátek 25. října, 17 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek 
Čermák) získá v restituci díky svým 
šlechtickým předkům dávné rodové 

sídlo – zámek Kostka. Potomek 
emigrantů se tak po více než čtyřiceti 
letech chystá s dcerou Marií (Yvona 
Stolařová) a temperamentní ženou 

Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký 
návrat do Čech. Čerství aristokraté 

jsou neznalí místních poměrů a 
nepolíbení českou realitou, někdejší 

vlast a zámecký život znají jen z 
prastarých vyprávění příbuzných. 

pátek 25. října, 20 hodin
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY

Deset let poté, co se Zombieland stal 
hitem a kultovní klasikou, se hlavní 

protagonisté opět spojili s režisérem 
Rubenem Fleischerem a původními 
autory Rhettem Reesem a Paulem 
Wernickem ve filmu Zombieland 
2: Rána jistoty. V pokračování na-
psaném Rhettem Reesem, Paulem 
Wernickem a Davem Callahamem 

projde naše čtveřice zabijáků 
komickým zmatkem přes Bílý dům 
a srdce země. Střetnou se nejen se 
spoustou nových zombie, kteří od 

prvního filmu vznikli, ale i s některý-
mi přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc 
je ale ohrožují narůstající problémy 

jejich vlastní, chatrné improvizované 
rodiny.

neděle 27. října, 15 hodin
SNĚŽNÝ KLUK

Dívka s exotickým jménem Yi je 
typická puberťačka, která má pro-
blém zapadnout, protože jí okolí 

buď nerozumí, nebo příšerně štve. 
Útěchu nachází v bunkru na střeše 
svého domu, kde se na svět dá as-
poň koukat s nadhledem. Jednoho 
dne však ve svém útočišti objeví 

obrovskou bílou chlupatou kouli, z 
níž se vyklube mladý yetti, sněžný 
kluk, kterému Yi začne říkat Eve-

rest. Není to náhoda, nejvyšší hora 
světa je totiž domovem těchto 
bájných himalájských monster 
a mladý yetti netouží po ničem 

jiném, než se tam vrátit.

POHÁDKOVÝ LES
čtvrtek 31. října, 16 hodin
HALLOWEENSKÁ CESTA

Tajuplný halloweenský výlet 
bílinským Pohádkovým lesem se 

sladkou odměnou.

GALERIE POD VĚŽÍ

do 31. října
KOLÁČE A JITRNICE, MAŠKARY 

A TAŠKAŘICE
výstava fotografií Červenoújezd-

ského masopustu

MĚSTSKÉ DIVADLO 
BÍLINA

čtvrtek 17. října, 19 hodin
DOKTOR V NESNÁZÍCH 

Francouzský dramatik a výtečný 
komik Laurent Ruquier stvořil 

titulní postavu Dr. Jouvance sobě 
na míru. Průměrný plastický 

chirurg čelí kuriózním situacím 
v ordinaci své soukromé kliniky. 
Je samo sebou pohledný, ženatý 
a beznadějně obklopen ženami 

všech věkových kategorií. Jak se 
mezi zákaznicemi prosadí nová 
recepční Claudine bez valného 

smyslu pro diskrétnost?

neděle 20. října, 15 hodin
KARKULKA A BUDULÍNEK 

Dětské operky Jaroslava Uhlíře a 
Zdeňka Svěráka.

úterý 22. října, 8 hodin
SNĚHURKA, ZVÍŘÁTKA A SEDM 

MUŽÍČKŮ
Pohádková revue přináší již 
mnoha generacím tajuplný 

příběh o síle lásky i nenávisti, 
která překoná všechna bezpráví 

a sobectví.


