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Bílinské provozovny  
a podnikatelé dostanou 
od města finanční dar
Celkem pět milionů korun 
vyčlenilo město Bílina ze svého 
rozpočtu na podporu místních 
podnikatelů. 

Špatné parkování u Pohádkového 
lesa strážníci netolerují, 
parkovací místa přibudou
Návštěvníci Pohádkového lesa 
v Bílině často nechávají svá auta 
na místech, kde je parkování 
zakázáno. 

Školní jídelna ZŠ Za Chlumem 
se dočká celkové rekonstrukce
Celková rekonstrukce čeká 
o letních prázdninách jídelnu 
Základní školy Za Chlumem.

Městská policie upozorňuje 
na platnost obecně závazných 
vyhlášek
Nynější příznivé venkovní teploty 
lákají mnoho obyvatel města  
procházkám přírodou či k posezení 
v parku nebo se sousedy na 
lavičce. 

Návštěvy pacientů lůžkových 
oddělení musí splňovat 
podmínky
Vzhledem k příznivé 
epidemiologické situaci jsou od 
konce května povoleny návštěvy 
na lůžkových odděleních  
a sociálních lůžkách Hornické 
nemocnice s poliklinikou za 
splnění podmínek, vycházejících 
z mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Festival Bílinale II se bude konat 
v náhradním termínu
Plánovaný druhý ročník Art 
Festivalu Bílinale se s ohledem na 
koronavirovou epidemii letos  
v červenci neuskuteční.

Černý humor baví návštěvníky 
knihovny
V městské knihovně pokračuje 
výstava černého humoru.
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Bílinské provozovny a podnikatelé dostanou od města 
finanční dar, žádat mohou do konce července

V Zámecké ulici finišují 
opravy komunikace

Město uctilo památku
padlých válečných hrdinů

Celkem pět milionů korun vyčlenilo město Bílina ze 
svého rozpočtu na podporu místních podnikatelů.

V polovině června by měly být dokončené práce na 
revitalizaci ulice Zámecká. 

Pavlína Nevrlá

Ti mohou žádat o finanční dar 
do maximální výše dvacet tisíc 
korun. “Jedná se o podnikate-
le, kteří provozují obchody či 
provozovny služeb na území 
města Bílina s běžným veřej-
ným přístupem, kterým nařídilo 
uzavření provozu nebo činnosti 
vládní či ministerské nařízení 
po dobu minimálně sedmi dnů. 
Podnikatele chceme podpořit  
v současné nelehké situaci  
a ukázat, že si jich ve městě vá-

Opravy začaly začátkem květ-
na. Jedná se o rekonstrukci ko-
munikace, kdy stávající živičný 
povrch bude nahrazen původní 
historickou dlažbou, budou vy-
měněny uliční vpusti. Účelem je 

Starostka města Zuzana Sch-
warz Bařtipánová a místosta-
rostka Marcela Dvořáková  
v květnu položily květinu k pa-
mátníku členům Spolku socia-
listických bezvěrců ve Fišerově 
ulici a věnec k památníku pad-
lým ve druhé světové válce na 
městském hřbitově. „V pátek  
8. května si připomeneme již 
pětasedmdesáté výročí od kon-

troval u živnostenského úřadu 
nejpozději k datu podání žá-
dosti, pak je možné finanční dar 
žadateli rovněž poskytnout. Pro-
vozovna musí působit na území 
města Bíliny.
Podpora se netýká těch, kteří 
svou provozovnu uzavřeli dob-
rovolně, dále provozoven s her-
nou či výherním automatem 
nebo zastaváren. “Finanční dar 
bude vyplacený převodem na 
účet žadatele po schválení žá-
dosti radou města a po podpi-
su darovací smlouvy,” doplnila 
místostarostka města Marcela 
Dvořáková.
Rada města na svém zasedání 
12. května 2020 podpořila prv-
ních 33 podnikatelů, kteří po-

žíme,” uvedla starostka města 
Zuzana Schwarz Bařtipánová.
O finanční podporu může žá-
dat podnikatel pouze na jednu 
provozovnu, i když jich má více. 
Zároveň nesmí mít vůči městu 
žádné dluhy po splatnosti. Jeho 
provozovna musí být registro-
vaná u Živnostenského úřadu k 
1. březnu letošního roku. Pokud 
registraci podnikatel neučinil, 
ale provozovna byla prokaza-
telně otevřena a zahájila činnost 
před tímto datem a žadatel si 
dodatečně provozovnu regis-

obnova historického rázu centra 
města. Vizuálně bude vzhled 
ulice navazovat na již opravenou 
ulici Komenského a na Mírové 
náměstí. 

(pn)

ce druhé světové války a ani po 
této době nesmíme zapome-
nout na ty, kteří za nás bojova-
li,“ uvedla starostka. „Letos se 
pietní akt uskutečnil pouze za 
přítomnosti vedení města, oba 
památníky jsou však volně pří-
stupné, a lidé tak mohou kdykoli 
přijít uctít památku hrdinů,“ do-
plnila místostarostka. 

(pn)

dali svou žádost během dubna 
a splnili podmínky podpory. Tři 
žádosti musely být zamítnuty, 
neboť žadatelé nesplnili pod-
mínku uzavření provozovny z 
nařízení vlády či ministerstva 
nebo podnikatelé neměli veřej-
ně přístupné provozovny.
Žádost je možné si stáhnout z 
webových stránek města a o 
podporu mohou podnikatelé 
žádat až do 31. července. Podání 
je možné přes datovou schrán-
ku, e-mailem na epodatelna@
bilina.cz nebo v listinné podo-
bě v budově radnice na adrese 
Břežánská 50/4, Bílina. Více in-
formací na webu města www.
bilina.cz v sekci Souhrnné infor-
mace - koronavir.

Bílinský zpravodaj je zdarma.

Milí čtenáři,

červnové vydání Bílin-
ského zpravodaje se 
hned na čtyřech stra-
nách uprostřed vydání 
věnuje vzpomínce na 
zesnulého cestovate-
le Miloslava Stingla.  
Své rodné město na-
vštívil v uplynulých 
letech několikrát  
a při převzetí čestné-

ho občanství poskytl Bílinskému zpravodaji 
rozhovor. Ten vám přinášíme v nezměně-
ném znění. Na cestovatele v Bílině vzpomí-
nali i jeho přátelé a Mírové náměstí se tak  
20. května zaplnilo nejznámějšími osob-
nostmi z českého cestovatelského světa, 
se kterými si mnozí obyvatelé města mohli 
osobně promluvit. 
Vydání dále přináší informace podnikate-
lům, kteří kvůli vyhlášenému nouzovému 
stavu přišli o část svého zisku. Mohou nyní 
od města dostat až dvacetitisícový finanční 
dar. 
Městští strážníci zase upozorňují na špatné 
parkování u Pohádkového lesa. Přestože se 
ho dopouštějí nejčastěji turisté z okolních 
měst, informace je potřebná i pro obyvatele 
Bíliny, kteří se na výlet také vydají autem. 
Kultura se po koronavirové krizi teprve pro-
bouzí, ale už jsou známy termíny divadel-
ních představení, která musela být přesunu-
ta. Diváci o ně tedy nepřijdou. 
Přeji vám příjemné čtení,

Pavlína Nevrlá
šéfredaktorka    

REDAKCE BÍLINSKÉHO 
ZPRAVODAJE

Šéfredaktorka: 

Pavlína Nevrlá
tel.: 774 564 894

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

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

E-mail:  
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vydavatel: 
Město Bílina

Zhotovitel: 
Aa Group s. r. o. Most, 
Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ 00 266 230

Sídlo: 
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Příspěvky a náměty: 
přijímáme vždy do 20. dne v měsíci 
a vyhrazujeme si právo editora

Vzpomínka na bílinského 
rodáka Miloslava Stingla
V pondělí 11. května zemřel  
v Praze po dlouhé nemoci ve 
věku 89 let slavný spisovatel, 
cestovatel a etnograf Miloslav 
Stingl, který byl bílinským 
rodákem a také držitelem 
čestného  občanství města 
Bíliny.  

Tisíce dětí se během 
nouzového stavu zapojily
do online Abecedy peněz
Navrhují bankovky, hrají si 
na podnikatele, vymýšlejí, 
jak pomoci doma, a zároveň 
pomáhají potřebným.

Fotbalisté začali opět trénovat 
i zápasit
Nouzový stav a omezení 
pohybu nesou atleti těžce. Přeci 
jen všichni jsme duší sportovci 
a pohyb potřebujeme.

KULTURA

ZDRAVOTNICTVÍ

OBCE

VZDĚLÁVÁNÍ

SPORT

PORAĎTE SE S ADVOKÁTEM

MĚSTO BÍLINA

11 - 14

16

23

Bezplatná právní poradna se bude opět ko-
nat každou poslední středu v měsíci, nyní 
tedy 24. června od 15 do 16 hodin v budově 
městského úřadu v Seifertově ulici. 
Jedná se o krátké informativní porady v dél-
ce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je 
poskytnutí základních informací ohledně 
jednotlivých případů tak, aby daná osoba 
získala přehled o svých právech, povinnos-
tech a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemohou v žád-
ném případě nahradit poskytnutí právních 
služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, ne-
boť jejich účelem není vyřešení konkrétního 
právního případu, ale seznámení žadatele s 
jeho situací a případnými možnostmi, které 
mu právo nabízí k řešení jeho postavení.

(red)
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SVODKY MP BÍLINA

DODRŽOVÁNÍ MĚSTSKÝCH VYHLÁŠEK

Špatné parkování u Pohádkového lesa strážníci 
netolerují, parkovací místa přibudou

Městská policie upozorňuje na platnost obecně 
závazných vyhlášek, za porušení hrozí pokuty

V této souvislosti městská policie upozorňu-
je na dvě platné obecně závazné vyhlášky 
města Bílina. 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o záka-
zu požívání alkoholických nápojů na vybra-
ných veřejných prostranstvích vymezených 
vyhláškou.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o za-
bezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku, ochrany veřejné zeleně a zlep-
šení vzhledu města, která v článku číslo 3, 
prvním odstavci, zakazuje na vymezených 
veřejných prostranstvích činnosti, které by 
mohly narušit veřejný pořádek nebo být 

v rozporu s dobrými mravy. Kromě jiného 
se jedná o umisťování předmětů slouží-
cích k odpočinku, rekreaci a stravování (la-
vice, židle, křesla, sedací soupravy, stoly  
a podobně), k přípravě pokrmů (grily, udírny, 
vařiče a podobně), i bezprostředně navazu-
jící používání těchto předmětů na veřejných 
prostranstvích vymezených vyhláškou. 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 v člán-
ku číslo 3, druhém odstavci, dále zakazu-
je činnosti, které by nohly být v rozporu s 
ochranou veřejné zeleně dle místních pod-
mínek na území města. Konkrétně se jedná 
o provádění úprav a výsadby veřejné zeleně, 

vstupování na plochy květinových záhonů, 
upevňování předmětů k dřevinám a rostli-
nám, stanování a nocování ve veřejné zeleni, 
rozdělávání a udržování otevřených ohňů 
ve veřejné zeleni, umisťování jakýchkoliv 
zařízení a předmětů ve veřejné zeleni, jízdu  
a stání s motorovými i nemotorovými vozidly 
ve veřejné zeleni. 
Strážníci vyzývají obyvatele, aby dodržova-
li ustanovení obecně závazných vyhlášek 
a nevystavovali se zbytečně pokutě, která 
může být udělena na místě do výše 10 tisíc 
korun. Ve správním řízení do výše až 100 ti-
síc. 
Úplné znění vyhlášek včetně příloh s ma-
pami je k dispozici na www.bilina.cz v sekci 
Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(mp)

Kličkoval si silnicí pro pivo
Krátce po půlnoci bylo hlídkou městské poli-
cie spatřeno vozidlo, jehož řidič očividně ne-
zvládal řízení. Jel sice velmi pomalu, přitom 
však po silnici kličkoval a opakovaně dokon-
ce najel téměř až na chodník. 
Strážníci vozidlo zastavili, přičemž řidič při 
kontrole ani nezapíral. Uvedl, že vypil asi 
sedm piv. Za volant usedl prý proto, že mu 
doma pivo došlo a chtěl si na čerpací stanici 
dojet pro další. Dechová zkouška u řidiče pro-
kázala téměř 1,5 promile alkoholu. 
Na základě důvodného podezření ze spáchá-
ní přečinu řízení pod vlivem návykové látky 
byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, kte-
rá si případ převzala k dalšímu opatření. Řidi-
či hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, 
peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 

Kradl přímo pod kamerou
Drzost nej-
h r u b š í h o 
zrna před-
vedl mla-
dík, který 
se za bí-
lého dne 
přímo pod 
k a m e r o u 
vloupal do 
vozidla. Po 
jeho zadr-
žení si hlíd-
ka strážníků vyslechla několik variant zcela 
nesmyslných výmluv, které však skončily v 
okamžiku, kdy strážníci podezřelému sdělili, 
že celý jeho skutek je zaznamenán kamero-
vým systémem.
Případ si na místě převzala přivolaná hlídka 
Policie ČR.

Bez světel a s drogami
Nad ránem hlídka strážníků spatřila vozidlo, 
které mělo závadu na osvětlení. Strážníci měli 
v úmyslu řidiče na závadu pouze upozornit. 
Bohužel jen u upozornění to neskončilo. Ná-
sledně bylo zjištěno, že řidič má pozastave-

nou platnost řidičského oprávnění a provede-
ný test na drogy byl pozitivní na amfetamin a 
metamfetamin.
Policie ČR řidiči zakázala další jízdu a případ 
předala zpět k dořešení městské policii. Řidiči 
za přestupek hrozí zákaz řízení v délce 6 až 
12 měsíců, pokuta až 20 000 korun a 7 trest-
ných bodů do karty řidiče.

Před strážníky se schoval pod deku
Strážníci si všimli vozidla, o kterém věděli, že 
má propadlou technickou kontrolu. Po zasta-
vení vozidla bylo zjištěno, že kromě toho, má 
řidič vysloven zákaz řízení.  Řidič se ještě po-
koušel o různé výmluvy, jelikož si byl vědom, 
že se právě dopustil trestného činu. Nakonec 
se pod tíhou důkazů k řízení vozidla doznal a 
poté skončil na Policii ČR k dalšímu opatření.
Potud se v podstatě jedná o nikterak zvlášť 
zajímavý případ. Jenže druhý den, v téměř 
stejný čas stejná hlídka strážníků spatřila, jak 
proti nim jede opět to samé vozidlo, které řídí 
stejný řidič se zákazem řízení. V tomto přípa-
dě se řidič nechtěl spoléhat na výmluvy, ale 
narychlo si vyměnil místo za volantem se 
spolujezdkyní. Poté, se ne zrovna hrdinsky 
schoval na zadní sedadlo a přikryl se dekou.
Ani tento fígl mu nakonec nebyl nic platný. 
Opět skončil na Policii ČR. Za přečin maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu 
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Ne každé auto se značkami může vyjet
Místní a osobní znalost strážníků byla klíčo-
vým prvkem u případu mladíka, který si ze 
zákonů nedělal příliš velkou hlavu. Hlídka za-
stavila vozidlo, které jelo bez předepsaného 
osvětlení, navíc vzniklo důvodné podezření, 
že řidič vozidla nevlastní příslušné řidičské 
oprávnění. 
Při následné kontrole se podezření strážníků 
potvrdilo. Řidič totiž nevlastnil vůbec žádné 
oprávnění. To ale nebyl jediný zjištěný prohře-
šek. Dále bylo zjištěno, že vozidlo není vůbec 
v ČR registrováno. Na vozidle byly umístěny 
registrační značky ze zcela jiného vozidla, 
které však již bylo trvale vyřazeno z registru.

Sečteno a podtrženo mladík nesvítil, neměl 
řidičský průkaz, užil vozidlo bez registrace a 
měl na něm umístěny registrační značky z ji-
ného již odhlášeného auta. K tomu všemu si 
ještě navíc připsal řízení vozidla bez technic-
ké kontroly a bez pojištění.
Řidiči reálně hrozí zákaz řízení na dva roky a 
pokuta do padesáti tisíc korun. Pomyslnou 
třešničkou na tomto nepříliš povedeném 
dortu byla mladíkova obhajoba. Hlídce tvrdil, 
že se v těchto věcech příliš nevyzná, a tak si 
myslel, že když auto má značky, tak prostě 
může jezdit.

Peněženku dostal majitel zpět
Slušných a poctivých lidí je v Bílině zcela jistě 
mnoho. Důkazem toho je další případ poctivé 
nálezkyně peněženky. Na služebnu se dosta-
vila žena z Bíliny, která na schodech prodej-
ny kde pracuje, nalezla peněženku, ve které 
kromě osobních dokladů a písemností byla 
finanční hotovost ve výši deset tisíc korun.
Majitele nálezu, který žije v jiném městě, chtěl 
vyrozumět strážník, který shodou okolností 
bydlí v jeho sousedství. Bohužel jej nezasti-
hl doma, ale zjistil kontakt od sousedů. Poté 
už vše proběhlo standardně. Peněženka byla 
následně po nezbytném zaprotokolování ob-
sahu šťastnému majiteli vrácena.

Skupina grilovala na veřejném prostranství
Rozvolňování vládních opatření v souvislosti 
s výskytem koronaviru si vysvětlila po svém 
skupinka osob na jednom z bílinských sídlišť. 
Hlídka byla vyslána na místo, kde podle ozná-
mení několik osob na veřejné prostranství 
umístilo gril, stůl a v rozporu s obecně závaz-
nou vyhláškou pořádají párty.
Strážníci na místě zjistili skupinu osmi osob, 
přičemž všechny měly nasazenou roušku. 
Potud bylo vše v pořádku. Co však již nikoli, 
bylo právě probíhající grilovací párty. Za poru-
šení vyhlášky, která kromě jiného tuto činnost 
reguluje, hrozí ve správním řízení pokuta až 
do výše sto tisíc korun. V tomto případě byla 
věc vyřešena na blokově, příkazem na místě.

(mp)

MĚSTSKÁ POLICIE PROVÁDÍ ČASTÉ KONTROLY 

Pavlína Nevrlá

Například na travnatých plochách u vstu-
pu do lesa pod garážemi v Čapkově ulici. 
“Jedná se hlavně o dojíždějící výletníky z 
okolních měst, nejčastěji rodiny s dětmi. 
Přestože jsme velmi rádi, že se Pohádkový 
les stal oblíbeným cílem turistů, musejí do-
držovat pravidla, a to nejen při parkování, ale 
i při udržování veřejného pořádku. Pokud 
se tak nestane, musí počítat s postihem od 
strážníků městské policie,” uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipánová s tím, že 
město ve spolupráci se spolkem Pohádkový 
les již informovalo veřejnost o vhodném par-
kování v blízkosti Pohádkového lesa a další 
parkovací místa připravuje.
V současné době mohou lidé parkovat na 
vymezené ploše v ulici Sídliště Za Chlu-
mem nebo na konci ulice Litoměřická u 
pasovky. Poblíž Pohádkového lesa by však 
měla pro turisty vzniknout i další parkovací 
místa. “Nyní prověřujeme vymezení několi-
ka parkovacích míst v prostoru točny MHD. 
Tam nyní někteří řidiči neuspořádaně par-
kují a následně vznikají nepříjemné situace 
ve vztahu k plynulému provozu MHD. V této 
souvislosti bude prověřena i možnost pře-
místění točny na jiné vhodné místo na území 
města. Dále je v přípravné fázi povolení se-
zónního parkování na ploše, která je občas 
využívána jako místo pro cirkus,” popsal plá-
ny vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlič-
ka. Dalším místem vhodným k budoucímu 
parkování je strana komunikace vedoucí od 
točny MHD k ploše pro cirkus. “Toto je však 
procesně delší. Po zpracování projekto-
vé dokumentace musí přijít na řadu vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení 
a posléze samotná realizace stavby,” doplnil 
vedoucí.

Strážníci provádějí pravidelné kontroly u Po-
hádkového lesa. Za poslední tři týdny tam 
řešili nesprávné parkování zhruba ve dvou 
stech případech, na pokutách vybrali ne-
celých čtyřicet tisíc korun. “Průměrná výše 
jedné pokuty činila dvě stě korun, v dalších 
dnech však zřejmě budeme přísnější, pro-

tože veřejnost již je informována o místech, 
kde je možné parkovat, a navíc přibudou i 
směrové cedule odkazující na možné par-
kování. Pak už špatné parkování nebudeme 
tolerovat a ukládat nízké pokuty, naopak,” 
varoval ředitel Městské policie Bílina Milan 
Liška. 

Návštěvníci Pohádkového lesa v Bílině často nechávají svá auta na mís-
tech, kde je parkování zakázáno.

Nynější příznivé venkovní teploty lákají mnoho obyvatel města  k pro-
cházkám přírodou či k posezení v parku nebo se sousedy na lavičce. 
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ODBOR NEMOVITOSTÍ A INVESTIC

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY

Školní jídelna ZŠ Za Chlumem se dočká rekonstrukce

Trhy nabídly květiny i jiné farmářské výrobky

Celková rekonstrukce čeká o letních prázdninách  
jídelnu Základní školy Za Chlumem.

Severočeské farmářské trhy se letos poprvé konaly 
koncem května na Žižkově náměstí.

Současné, již značně opotřebo-
vané vybavení, bude nahraze-
no novým funkčním nábytkem. 
Prostor bude rozdělen příčkami, 
které dispozičně oddělí rela-

K dostání byla čerstvá zelenina 
z první letošní sklizně, lidé však 
ještě sehnali i sazenice letniček, 
zeleniny a bylinek. Samozřej-
mostí byly stánky pekařů, řez-

nové horizontální žaluzie. Mo-
derní ráz jídelny dotvoří nové 
obložení nosných sloupů a stěna 
s graffiti malbou. Zakázka byla 
zadána na základě plánované 
akce z rozpočtu města schvále-
ného pro rok 2020 formou výzvy 
k podání nabídek na veřejné za-

a farmářů. Právě na původ pro-
duktů je při Severočeských far-
mářských trzích kladený velký 
důraz, který úzce souvisí s kvali-
tou. „Další výhodou farmářského 
trhu je osobní kontakt s prodej-
cem, který poradí například se 
sadbou, popíše přesné složení 
nabízené klobásy či párku nebo 

xační zónu, místo pro odkládání 
školních batohů, jídelnu žáků  
a jídelnu učitelů. Kompletní vý-
měny se dočká podlaha, radiá-
tory a osvětlení. Okna dostanou 

níků, sýrařů a mnohých dalších. 
Další farmářské trhy se v Bílině 
budou konat 26. června.
Vše, co je na trzích k sehná-
ní, pochází od malých výrobců  

kázky dle zákona č. 134/2016 Sb. 
pomocí elektronického systému 
veřejných zakázek E-ZAK spo-
lečnosti NATURTEP, která poda-
la nejnižší cenovou nabídku.

Jana Dobošová

jak dlouho zrál daný sýr. Zkrátka 
produkty nejsou od anonymního 
výrobce, ale od konkrétního člo-
věka a mají svůj příběh,“ dodal 
organizátor.
Kdykoli si lidé mohou objednat 
produkty na e-shopu Nakupztr-
hu.cz a každý čtvrtek je dosta-
nou až domů.                              (pn)

HNSP

HNSP SENIOŘI V HORNICKÉ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU

Návštěvy pacientů lůžkových oddělení jsou 
povolené, musí však splňovat dané podmínky

Tablet poslouží ke 
komunikaci  s rodinou

Senioři se bavili kvízy 
z českých filmů

Pokyny: 
1. Návštěvní dny jsou pondělí, 
úterý, středa, pátek, sobota, ne-
děle od 14 do 17 hodin. 
2. Čtvrtek je určen jako sanitární 
den. Návštěvy nebudou povole-
ny. 
3. Možnost individuálních ná-
vštěv i mimo vyhlášené ná-
vštěvní dny a hodiny lze dle 
zdravotního stavu pacienta po 
předchozí domluvě s personá-
lem.
4. Na každou stanici bude ote-
vřen pouze jeden vchod: 
●LDN A – vchod E, z boční strany 
od altánu
●LDN B – vchod F, přes terasu
LDN C – vchody A, B; 2. patro 
hlavní budovy
●Sociální lůžka – vchod z hlavní 
budovy, přes recepci a čekárnu 
praktických lékařů

Společnost Philip Morris ČR ve 
spolupráci s Asociací poskyto-
vatelů sociálních služeb a Nada-
cí Charty 77 přišla s projektem 
Tablet od srdce. Minulý měsíc 
obdržela jeden kus i Hornická 
nemocnice s poliklinikou. Tablet 

Pacienti lůžkového oddělení 
si mohli otestovat své znalosti  
z oblasti českých filmů, přírody 
či sportu. To vše umožnil student 
teplického gymnázia Daniel  
v rámci aktivizačních činností. 
Pacienti se tak mohli odreagovat 
a zároveň si mezi sebou zdravě 

7. Dovoluje-li to zdravotní stav 
pacienta, využijte pro návštěvu 
venkovní či společenské prosto-
ry v dodržení odstupu od ostat-
ních návštěv.
8. Vícelůžkové pokoje jsou vy-
baveny ochrannými zástěnami. 
9. K pacientům v preventivní ka-
ranténě – pacienti přeložení od 
jiných poskytovatelů (na stanici 
LDN B) - nejsou návštěvy povo-
leny. Informace u staniční sestry.
10. Pokoje jsou pravidelně dez-
infikovány plazmovými ionizáto-
ry vzduchu. Po každé návštěvě 
dochází k větrání pokoje a dez-
infikují se plochy dezinfekčním 
prostředkem s virucidním účin-
kem. 

Návštěva nesmí vykazovat 
známky žádného onemocnění, 
ani rýmy, kašle, teploty nad 37 

°C, obtížného dýchání, dušnosti, 
bolesti svalů a kloubů, bolesti 
v krku, migrény, průjmu, náhlé 
ztráty chuti a čichu, závratě a 
zvracení atd. 

5. Po celou dobu návštěvy 
jsou lidé povinni být vybaveni 
ochrannými prostředky (ochra-
na dýchacích cest, plášť, pláš-
těnka, návleky na boty). 
●V případě nouze budou u vcho-
dů na stanice k dispozici ochran-
né pláště a návleky, jenž máme 
v zásobě díky obdrženým da-
rům. Toto bude k dispozici do 
vyčerpání zásob. Prosím, pou-
žité ochranné návleky a obleky 
vhazujte do určeného koše. 
●Před použitím návleku na boty 
využijte/našlápněte na dezin-
fekční rohože při vstupu na sta-
nici. 
●Využívejte dezinfekce rukou při 
příchodu i odchodu ze stanice.
6. Na návštěvu jednoho pacien-
ta je možné pustit max. 2 osoby, 
doporučená doba návštěvy je 
30 min.

bude sloužit ke komunikaci kli-
entů s rodinou i sluchově han-
dicapovaným pacientům. V pří-
padě potřeby může být využit 
při aktivizačních činnostech při 
ergoterapii. 

HNsP

zasoutěžit. Vše totiž probíhalo  
v duchu známé televizní soutěže 
AZ kvíz, která seniorům umož-
nila předvést své zkušenosti  
a zpestřila jejich dlouhé chvíle  
v těchto náročných dnech. 

HNsP

Vstupem do objektu Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou  
spol. s r.o. návštěva potvrzuje:

• že se řádně seznámila s Infor-
mací pro návštěvy pacientů 
hospitalizovaných v hornické 
nemocnici s poliklinikou spol. 
s r.o.

• že této informaci plně porozu-
měla 

• že splňuje všechny podmínky 
pro vstup návštěv a je si vědo-
má své odpovědnosti za újmu 
případně vzniklou v důsledku 
nepravdivosti potvrzení

Telefonní kontakty:
LDN A –   sesterna 417 777 245, 
staniční sestra L. Brunzová 417 
777 248
LDN B –  sesterna 417 777 243, 
staniční sestra Bc. M. Pavlíčková 
417 777 303
LDN C –  sesterna 417 777 414, 
staniční sestra Bc. I. Turková 417 
777 318
Sociální lůžka – sesterna 417 777 
436, staniční sestra Bc. A. Černá 
417 777 407

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci jsou od 
konce května povoleny návštěvy na lůžkových od-
děleních a sociálních lůžkách Hornické nemocnice s 
poliklinikou za splnění podmínek, vycházejících z mi-
mořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA TUNELU POD MĚSTEM

O výstavbě tunelu bude rozhodovat vláda
Ekonomická efektivita čtyřpruhového silničního tu-
nelu pod Bílinou vychází záporně, jiné řešení vedení 
silnice I/13 ale již není.

Z hlediska stávajícího výpočtu 
ekonomické efektivity stavby 
čtyřpruhový tunel vychází ne-
gativně v poměru cena stavby 
a dopravní přínos. Centrální ko-
mise Ministerstva dopravy s nej-
větší pravděpodobností takový 
záměr neschválí. „Budovat pou-
ze dvoupruhový tunel, který by 
ekonomicky vyšel lépe, podle 
nás nemá smysl. Náklady na 
dvoupruhový tunel, kdy by bylo 
nutné stejně budovat souběž-

vozování zatíženého obousměr-
ného tunelu oproti dvěma jed-
nosměrným, stejně jako vedení 
dopravy během uzavírek, kdy 
mohu v případě dvou tunelových 
trub používat alespoň jednu. 

„Proto s ohledem na čtyřpruhové 
uspořádání tahu Teplice – Most 
prosazujeme čtyřpruhovou vari-
antu již nyní,“ dodal ředitel. Podle 
něj již byly vyčerpány všechny 
možnosti nalezení takové vari-
anty, která by byla ekonomicky  
i společensky akceptovatelná.
K prosazení současného plánu 
řešení dopravy v Bílině tak bude 
nutná podpora vlády, a to na zá-
kladě skutečnosti, že již byly pro-

nou únikovou štolu, nejsou opro-
ti čtyřpruhové variantě se dvě-
ma plnohodnotnými tunelovými 
troubami zásadně nižší. Později, 
kdy je s ohledem na prognózu 
nárůstu dopravy možné, že by 
čtyřpruhová varianta ekonomic-
ky vyšla, již budou náklady na 
dobudování souběžného tunelu 
mnohem vyšší,“ srovnal varianty 
tunelu generální ředitel ŘSD ČR 
Radek Mátl. Zohlednit je třeba 
také bezpečnostní hledisko pro-

věřeny všechny možné varianty 
a žádná se neukázala při porov-
nání celospolečenských nákladů 
a přínosů dostatečně efektivní. 
Stávající situace v Bílině je kritic-
ká a do budoucna se s nárůstem 
dopravy ještě zhorší. Přijatelná 
alternativní trasa přitom neexis-
tuje. Ústecký kraj, město Bílina  
i ŘSD ČR proto předloží vládě ČR 
materiál ke zhodnocení situace. 
V něm bude poukázáno také na 
přínos čtyřpruhového průjezdu 
Bílinou z hlediska výkonového 
zpoplatnění neboli mýta. 

(red)

Foto: Tomáš Branda
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V BÍLINĚ

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Svoz komunálního odpadu z veřejných kontejnerových stání
každé pondělí - Za Chlumem, SHD, Teplická, Panelové sídliště, 
SUNN, Čapkova
každé úterý - Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí
každý čtvrtek - Teplická, Panelové sídliště, SUNN, SHD, Pražské 
Předměstí, Újezdské Předměstí
každý pátek - Za Chlumem, Čapkova, Litoměřická
1x týdně - svoz právnickým osobám dle harmonogramu svozu dané 
trasy

Svoz komunálního odpadu z rodinných domů
každé pondělí - Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí, Žižkovo 
údolí
každé úterý - Teplické Předměstí, Srbsko, Litoměřická, Bezovka, Li-
dická
každou středu - centrum města, Kyselská, Výsluní, Větrák, Důlní
1x týdně – svoz právnickým osobám dle harmonogramu svozu dané 
trasy

Svoz separovaného odpadu
každé pondělí - papír – veřejné stání vč. rodinných domů
každé úterý - plast - veřejné stání vč. rodinných domů

každou středu - papír – veřejné stání
každý čtvrtek - plast – veřejné stání + svoz právnickým osobám
každý pátek - papír - veřejné stání + svoz právnickým osobám
vždy druhou a poslední středu v měsíci - sklo

Svoz BIO odpadu
každou středu od dubna do října (případně do poloviny listopadu dle 
klimatických podmínek)

Nádoby na separovaný odpad o objemu 120 l (papír, plasty) je 
možno si vyžádat osobně nebo telefonicky na MTS Bílina – tel.: 417 
821 234, 417 821 580.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny:
- každou středu u zahrádek na Bořni
- ve středu jednou za 14 dní u zahrádek u Chlumské louky
- k zahrádkám v ul. Čapkova a v ul. Nemocniční na zavolání

Městské technické služby Bílina 
vyhlašují výběrové řízení na

PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU 

zkolaudovaného pouze na provoz masáží 
o výměře cca 58,7 m2 v plavecké hale, 

Žižkovo údolí 276. 
418 01 Bílina.

Zahájení: od 1. července 2020

Požadavky:

● odborná způsobilost (živnostenský list)
● nájemné ve výši 1 223,-- Kč/měsíc
● vodné, stočné 100,--Kč/měsíc (+10 % DPH)
● dodávka teplé vody,teplo 600,--Kč/měsíc (+15 % DPH)
● el. energie dle skutečnosti
● při více zájemcích bude rozhodo-

vat výše nabídnutého nájemného
● smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

Písemné nabídky přijímáme nejpozději 
do 29.6. 2020 na adrese:

Městské technické služby Bílina
Teplická 899
418 28 Bílina

Na obálku uveďte: VŘ – nebytové prostory na PH

Výběrové řízení se bude konat dne 30. 6. 2020 v Měst-
ských technických službách Bílina, Teplická 899.

Informace na tel.: 417 821 666, 417 823 283, 723 084 90

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

PRACOVNÍK KONTROLY I
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině, 

obecního živnostenského úřadu s platovým zařazením v 10. plat. třídě, dle 
NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 31.240 Kč plus poskytnutí 
osobního příplatku po zapracování včetně zaměstnaneckých benefitů (pří-

spěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné, možnost čerpání zdra-
votního volna v délce až 3 dny v kalendářním roce, pružná pracovní doba).

Požadavky:
● dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalář-

ském studijním programu ekonomického směru
● znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
● flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti, zod-

povědnost, schopnost samostatného rozhodování,
● trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny „B“,
zkouška odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání - výhodou

● praxe ve veřejné správě - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
● jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození
● státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-

kazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
● telefonické spojení, datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
● profesní životopis s údaji o dosavadních zaměst-

náních, odborných znalostech a dovednostech)
● originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstří-

ku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u 
cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezú-

honnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domov-
ský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

● ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběro-

vého řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 30. 6. 2020

Způsob podání přihlášky: 
v obálce označené „VŘ- ŽÚ- kontrola I - neotevírat“ doru-

čit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na ad-
resu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Informace: vedoucí obecního živnostenského úřadu, Ing. 

Eva Brodská, tel. 417 810 940, mob. č. 723 773 893. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběro-

vé řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Festival Bílinale II se bude konat v náhradním termínu

On-line katalog umí vyhledávat i rezervovat knihy

Plánovaný druhý ročník Art Festivalu Bílinale  
se s ohledem na koronavirovou epidemii letos  
v červenci neuskuteční.

Již rok a půl je v městské knihovně k dispozici nový 
on-line katalog. 

Příznivci tohoto projektu, který 
se snaží vrátit život do tří nevy-
užívaných kostelů na Bílinsku  
a podporuje spolupráci českých 
a německých umělců, si na jeho 
konání budou muset počkat až 
do příštího léta. Náhradní termín 
byl organizátory stanoven na 30. 

ďanské Galerie Stephanie Kelly. 
„Chceme druhý ročník festivalu 
Bílinale připravit, jako krásný 
svátek umění a přeshraniční 
česko-německé spolupráce.  
I proto se nám jevilo lepší již nyní 
termín druhého ročníku posu-
nout a vyhnout se netrpělivému 
očekávání, zda ho letos v létě 
budeme moci uskutečnit či ni-
koliv,“ říká Barbora Větrovská ze 
spolku Omnium, který je organi-
zátorem festivalu a zároveň se 
již několik let snaží tyto kostely 
na Bílinsku zachránit. Postupně 
pracuje na jejich rekonstrukci  
a hledá nové možnosti jejich vy-
užití.
Předlohou pro výběr umělec-
kých prací do druhého ročníku 
Art Festivalu Bílinale, a také jeho 
podtitulem, je známá protivá-
lečná píseň Řekni, kde ty kytky 
jsou? Vznikla v roce 1955, auto-
rem je Pete Seeger a známými 
interprety české a německé 
verze jsou Marie Rottrová a Mar-
lene Dietrich. Píseň se svým ob-
sahem zabývá věčným opako-
váním války a válečných zločinů 
a zaměřuje se na otázku, kdy se 
lidé poučí ze svých chyb.
Kostel Zvěstování Panny Ma-
rie v Bílině, Kostel sv. Havla  
v Hrobčicích a Kostel sv. Kate-
řiny v Chouči jsou tři sakrální 
objekty postavené v různých 

Již rok a půl je v městské knihov-
ně k dispozici nový on-line kata-
log. Tento katalog není pouhým 
přehledem o stavu knihovního 
fondu, ale nabízí také nové on-li-
ne služby. Řada čtenářů již plně 
využívá nových funkcí katalogu 
a jsou s nimi spokojeni. Těm z 
vás, kteří si ještě práci s kata-
logem nezkusili, si dovolujeme 
připomenout, jaké možnosti na-
bízí.
Pro plné využívání on-line slu-
žeb je nutné se přihlásit do své-
ho čtenářského konta. Tento 
úkon není nijak složitý a nevy-
žaduje žádnou registraci. Stačí 
pouze vyplnit číslo čtenářského 
průkazu a datum narození ve 
tvaru RRMMDD. Po přihlášení 
do svého konta si můžete ově-
řit stav vašich výpůjček, termín 
vrácení a získáte přehled o re-

7. až 1. 8. 2021 a stejně jako při 
prvním ročníku budou umělci 
svá díla vystavovat v kostelech 
v Bílině – Újezdu, Hrobčicích  
a Chouči. 
Bílinale je společným česko-
-německým projektem spolků 
Omnium, Omnium Nord a dráž-

obdobích v různém stavebním 
stylu. Spojuje je jejich osud po 
roce 1945. Zůstaly nevyužívané, 
byly postupně ničeny a zne-
svěcovány. Totéž platí pro dva 
hřbitovy, které obklopují dva  
z kostelů (v Chouči a Hrobčicích). 
Art festival Bílinale se zaměřuje 
na tyto kostely a pokouší se vy-
tvořit platformu pro současné 
umělce, kteří se obsahem své 
tvorby věnují podobným téma-
tům.
Kromě jednotlivých výstav je 
Bílinale také příležitostí pro se-
tkání českých a německých 
umělců, místních obyvatel  
a české a německé široké ve-
řejnosti se zájmem o umění  
a historii. Proto jsou kromě vý-
stav plánované další spole-
čenské a kulturní aktivity, jako 
jsou koncerty, procházka s po-
pulárně naučným výkladem 
o mikroregionu, rozhovory s 
jednotlivými umělci a komen-
tované prohlídky. Program v 
českém i německém jazyce je 
velice různorodý, koncipovaný 
tak, aby zaujal široké spektrum 
potencionálních zájemců nejen  
o historii a umění, ale i místních 
obyvatel.
Rámcový program a další infor-
mace o Bílinale II v roce 2021 je 
k dispozici na www.bilinale.cz.
Jana Čechová, Art Festival Bílinale

zervovaných dokumentech a 
poplatcích. Velkou výhodou je, 
že si své výpůjčky můžete pro-
dloužit kdykoliv, bez ohledu na 
výpůjční dobu knihovny. Stačí 
kliknout na odkaz „ prodloužit 
vše“ a výpůjčky se vám auto-
maticky prodlouží. Dokumenty 
nelze prodloužit jen v případě, 
že již vypršela výpůjční lhůta, 
čtenář má výpůjčky déle než 90 
dní nebo je dokument rezervo-
ván jiným čtenářem.
Při vyhledávání knih můžete 
používat různé filtry. Lze vyhle-
dávat podle autora, názvu, klí-
čového slova, roku vydání nebo 
pomocí dalších kritérií. Pokud 
si vyberete knihu, která je mo-
mentálně půjčená, můžete pro-
vést on-line rezervaci. Systém 
vás zařadí do pořadníku, a až 
bude kniha pro vás připravena, 

přijde vám prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu výzva k vyzved-
nutí.
Obdobný způsobem je možné 
si zamluvit i knihy, které nejsou 
půjčené a jsou volně k dispozici. 
K tomu se používá odkaz „odlo-
žení z poličky“. Poté, co zadáte 
požadavek do systému, přijde 
knihovnicím upozornění. Ty ná-
sledně váš požadavek zpracují a 
stejně jako u rezervací vám při-

jde výzva k vyzvednutí.
Věříme, že tato vylepšení budou 
pro vás přínosem a vyhledávací 
systém vám pomůže při výbě-
ru knih. V případě jakýchkoliv 
dotazů, se neváhejte obrátit na 
vaši knihovnici, která vám ráda a 
ochotně poradí. 

Alena Hubáčková DiS.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
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MĚSTO BÍLINAKULTURA

Černý humor baví 
návštěvníky knihovny

Vzpomínka na bílinského rodáka Miloslava Stingla

V městské knihovně pokračuje výstava černého hu-
moru.

V 1. patře je nainstalováno přes 
padesát černých vtipů, přičemž 
každý z nich prošel tvrdou cen-
zurou členů kapely The Tap Tap. 
Hlavním účelem výstavy je upo-
zornit na význam černého hu-

moru jako důležité schopnosti 
komunikovat o vážných věcech 
s nadhledem. Smysl pro černý 
humor je specificky česká vlast-
nost a prochází napříč celou 
naší společností.                     (red)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA
PRAVIDLA PŘI VSTUPU 

DO DIGITÁLNÍHO KINA BÍLINA
Digitální kino je již v provozu, návštěvníci 

však musejí dodržovat daná pravidla:
● 

Vstupujte do kina se zakrytými ústy 
a nosem, při vstupu použijte dezinfekci na ruce.

● 
● 

Při placení vstupenky používejte 
pokud možno platební kartu.

● 
● 

Sedejte si na místa, která jsou 
vyznačena na vaší vstupence.

● 
● 

Při odchodu ze sálu kina dodržujte 
minimálně dvoumetrový odstup.

● 
● 

Kapacita maximálně 60 míst.

Zdroj: archiv města Bíliny
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VZPOMÍNKY NA MILOSLAVA STINGLA

Miloslav Stingl zemřel v nedožitých devadesáti letech Největší čeští cestovatelé přijeli do Bíliny, 
aby zavzpomínali na svého přítele Miloslava Stingla

Jiří Kolbaba: K Bílině se Miloslav vždy 
hrdě hlásil

Mnislav Zelený Atapana: Miloslav vždy 
poukazoval na velikost ostatních lidí

Erika Brinkmannová: znali jsme se šedesát let, prý bych Mílu našla i u opic

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl se 
narodil 19. prosince 1930 do 
rodiny důlního technika v Bíli-
ně. Během svého života strá-
vil více než 20 let v zahraničí, 
kde jako samostatný etnograf  
a cestovatel konal rozsáhlé ex-
pedice. Během nich navštívil 151 
zemí všech kontinentů, hlavním 
předmětem jeho zájmu pak byly 
domorodé kultury amerických 
Indiánů a Eskymáků, austral-

Pavlína Nevrlá
Akci zorganizoval dlouholetý ta-
jemník uznávaného cestovatele 
Štěpán Rusňák. “Byl to nejpozi-
tivnější člověk, kterého jsem ve 
svém životě potkal, špičkový 
odborník, vědec, spisovatel, et-
nograf, cestovatel, polyglot, ale 
také skromný, pokorný, obětavý 
a láskyplný člověk,” popsal or-

V Bílině jsem dosud zřejmě  
nikdy nebyl, přesto jako bych  
ji znal. Zprostředkovaně od  
Miloslava. Když byl někde  
v médiích nebo na přednáškách  
tázán, zda se narodil v Karlových 
Varech nebo přímo řekli, že je  
z Varů, vždy se důrazně ohra-
dil a řekl, že ne, že se narodil  
v Bílině. Ke svému rodnému 
městu se tedy velmi hlásil  
a ani se mu nedivím, když vi-
dím lidi, kteří nás krásně přivítali,  
a když jsem pohlédl na toto 
město shora z radniční věže, 
musím říct, že je to jedna velká 
nádhera.

Je to přesně padesát let, kdy 
jsem se s Mílou potkal při před-
nášce o mé cestě po Mexiku. 
Chtěl se se mnou setkat. Říkal 
jsem si, co ten člověk, ten ve-
likán, může chtít po mně, jen 
jsem se tam někde toulal. On 
ale seděl a naslouchal mému 
vyprávění. To pro mě byla ob-
rovská čest. Měl jsem rozklepa-
ná kolena, co řeknu za blbost. 
On si ale vážil lidí. Mluvil ke mně, 
jako k zelenáči, tak láskyplně. V 
posledních letech jsme se ob-
čas scházeli v Malešicích v jed-
né hospůdce na oběd, povídali 
jsme si o indiánech a já mu tuto 

historku vyprávěl. Říkal jsem 
mu, že už tehdy jsem vycítil na-
bídku k přátelství. On kontroval 
s další historkou tady z Bíliny. 
Říkal, představ si, měl jsem jed-
nou přednášku v Bílině a když 
jsem skončil, tak první dotaz od 
posluchačů byl: pane doktore, 
znáte Atapanu? Chtěl tím vyjád-
řit, že i když on byl velikán, vážil si 
ostatních lidí. Jsem přesvědčený, 
že velký duch Manitú ho přivítá 
stejně tak, jako on vítal každého z 
nás. On byl velmi skromný, vždy 
poukazoval na velikost ostatních 
lidí, než na tu svou.

My jsme se poznali v roce 1960 
v hotelu u Božího Daru. Moje 
maminka tam pracovala. Míla 
tam přišel s třídou pětadvacáté-
ho prosince a my jsme zrovna s 
maminkou seděly u stolu a pily 
kávu. Míla si to namířil k nám a 
zapojil se do naší debaty. Moc 
se mi už tehdy líbil. Ptal se mě, 
co zrovna čtu a řekla jsem mu, 
že se zabývám francouzskými 
impresionalisty. To ho asi udivi-
lo. Povídali jsme si dál, byl velmi 
chytrý. A muž je sexy, když je 
chytrý, to už mohu v osmdesáti 
letech říct. Po chvíli odešli. Ná-
sledně, jednatřicátého ledna 
jsem dostala dopis, na zadní 
straně bylo vytištěno JUDr. Milo-
slav Stingl. Tehdy mi tam vyzná-
val lásku a obdiv. Tehdy to bylo 
tak, že se lidé rychle brali, ale on 
to viděl jinak. Nejdřív prý musí-
me být milenci, pak snoubenci 
a pak manželé. Kolem mě už 

ských Aborigenů a také původní 
obyvatelé Tichomořských ost-
rovů. Díky své vědecké činnosti 
byl přijat i do Société des Amé-
ricanistes při UNESCO a rovněž 
do Société des Océanistes při 
UNESCO. Velkou pomoc u něho 
našli Indiáni oklahomského 
kmene Kikapú, kteří se během 
jeho pobytu ocitli v nebezpečí, 
že přijdou o kmenové pozem-
ky. Miloslav  Stingl proto využil 

ganizátor svého zesnulého pří-
tele. Vzpomínková expedice se 
mohla konat i díky současnému 
omezení v cestování. “Využili 
jsme té situace, kdy jsou zavře-
né hranice a padesát největších 
českých cestovatelů je doma. 
Pan doktor, když navštívil těch 
150 zemí v době, kdy se cesto-
vat vůbec nesmělo, tak si doká-
zal vždy najít cestu, jak objevit 

tehdy byla děvčata vdaná, tak 
mi to bylo divné, myslela jsem 
si, jestli si ze mě jen nestřílí. Pak 
odjel na některou ze svých cest 

a v té době jsem teprve začala 
zjišťovat, co vlastně dělá a čím 
se zabývá. Pak jsem byla čty-
řicet let v cizině a když jsem se 

vrátila v roce 1990, tak už byl v 
Čechách slavný. Služebně jsem 
tenkrát byla v hotelu Pupp a vi-
dím hlouček lidí a on byl mezi 
nimi. Tak jsem šla k nim, ale přes 
ty lidi jsem se k němu nemohla 
dostat. On byl docela malý a ne-
viděl mě. Tak jsem k němu jen 
prostrčila ruku a on mě podle té 
ruky poznal. Pak už jsme se ví-
dali pravidelně, z cest mi poslal 
asi čtyři sta padesát pohledů a 
sto dopisů. Když cestoval kolem 
světa, jeho sekretář mi poslal 
seznam, ve kterých městech 
bude stavět. Vždy jsem mu tam 
tedy s předstihem poslala dopis, 
aby tam nebyl sám. Jednou měl 
stavět na Mallorce, den předem 
jsem tam tedy letěla a překvapi-
la ho svou návštěvou. Tehdy řekl, 
že bych ho snad našla i v pralese 
u opic. 

V pondělí 11. května zemřel v Praze po dlouhé nemoci 
ve věku 89 let slavný spisovatel, cestovatel a etnograf 
Miloslav Stingl, který byl bílinským rodákem a také 
držitelem čestného  občanství města Bíliny.  Na počest zesnulého cestovatele Miloslava Stingla  

přijela vzpomínková expedice největších českých  
cestovatelů do Bíliny, jeho rodného města.

svých kontaktů a jako znalec 
mezinárodního práva se za věc 
svých přátel rozhodně postavil. 
Právo tak jeho zásluhou zvítězi-
lo a Kikapové se mu za to poz-
ději odvděčili tím, že ho zvolili 
náčelníkem. Stal se tak pravdě-
podobně jediným indiánským 
náčelníkem ve střední (a mož-
ná i celé) Evropě a podle svých 
slov si toho velice cenil. Miloslav 
Stingl se domluvil 17 jazyky, z ni-
chž některé jsou velmi exotické, 
a mimo něj jimi hovoří jen hrstka 
lidí. Ze svých cest vytěžil námě-
ty k mnoha (cca čtyřiceti) kni-
hám cestopisného charakteru 
a natočil více než 510 hodin ob-

maximum. Pro nás jsou tím ma-
ximem krajní body České repub-
liky - nejjižnější, nejsevernější, 
nejzápadnější, nejvýchodnější 
místo, pak geografický střed re-
publiky a jeho rodné město Bíli-
na,” popsal Štěpán Rusňák.
Cestovatele v Bílině přivítala sta-
rostka města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová přípitkem Bílinské 
kyselky a společně s přítomný-
mi zavzpomínala na Miloslava 
Stingla. Na náměstí se lidé mohli 
mimo jiné setkat s vicepreziden-
tem Českého klubu cestovatelů 
Jiřím Kolbabou, cestovatelem 

razového materiálu. Toho v bo-
haté míře využila např. němec-
ká veřejnoprávní televize, která  
z něho vybrala a natočila 33-díl-
ný televizní seriál nazvaný „Ko-
lem světa s Miloslavem Sting-
lem“. Pro Slovenskou televizi pak 
Miloslav Stingl připravil seriál  
o Indiánech, nazvaný „Předkové 
a potomci Vinetua“. Česká tele-
vize o něm natočila  jeden z dílů 
pořadu GEN – Galerie elity náro-
da. U příležitosti jeho 80. naroze-
nin, které oslavil 19. 12. 2010, mu 
bylo v roce 2011 uděleno čestné 
občanství města Bíliny. 

Iveta Richterová, kronikářka města 

ve žlutém trabantu Danem 
Přibáněm, cestovatelem na 
motocyklu Janem Révaiem, 
mladým pěším cestovatelem 
Ladislavem Ziburou, Monikou 
Benešovou, která zdolala jednu 
z nejtěžších pěších tras světa 
Pacifickou hřebenovku, cesto-
vatelem Mnislavem Zeleným 
Atapanou, ředitelem praž-
ské zoo Miroslavem Bobkem,  
s manželi Urbanovými, kte-
ří objeli Asii ve své Škodě 100  
a mnohými dalšími osobnostmi 
ze světa cestovatelů.

Cestovatel Jiří Kolbaba hovořil v Bí-
lině o svém příteli.

Cestovatel Mnislav Zelený Atapana (vlevo), organizátor vzpomínkové jízdy 
Štěpán Rusňák  a přítelkyně Miloslava Erika Brinkmannová. Foto: Pavlína Nevrlá
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POZVÁNKYMĚSTO BÍLINA

MILOSLAV STINGL POSKYTL V ROCE 2011 ROZHOVOR BÍLINSKÉMU ZPRAVODAJI, PŘINÁŠÍME HO V NEZMĚNĚNÉ VERZI

Miloslav Stingl: Do rodné Bíliny teď budu jezdit častěji

Jana Šimková

I když mu nebylo dobře, ochot-
ně se zvedl ze židle a s úsmě-
vem přišel ke stolu poskytnout 
rozhovor. Kdo se osobně setkal 
se spisovatelem a cestovatelem 
Miloslavem Stinglem, jistě mi 
dá za pravdu, že tento člověk 
má v sobě něco neuvěřitelné-
ho, kouzlo, které je umocněno 
opravdu bohatými životními 
zkušenostmi a zážitky. Vždyť 
kdo se může pochlubit tím, že 
procestoval 151 zemí světa a do-
mluví se 17 jazyky? Na setkání s 

takovým člověkem nelze zapo-
menout. Bílina má to štěstí, že se 
zde Miloslav Stingl v roce 1930 
narodil a srdce ho sem táhne 
čím dál častěji.

Co pro Vás znamená být čest-
ným občanem svého rodného 
města?

Znamená to opravdu moc, 
byl jsem v 151 zemích světa,  
ale jen v jedné jsem se narodil 
a v jednom městě – tady v Bí-
lině, v domě 87, který bohužel 
již strhli. Považuji to za velké vy-

znamenání. Je to pro mě citová 
záležitost. Byl jsem velmi dojatý. 
Bíliňanům, vedení města oprav-
du moc děkuji, protože pro mě 
je to srdcová záležitost.

Myslím, že Bílina si také váží 
toho, že má takového rodáka.

Tak za to, že jsem se tady naro-
dil, nemůžu ani tak já jako spíš 
rodiče. Tatínek tady pracoval 
na dole a shodou okolností dě-
lal přesně tu funkci, kterou dě-
lal bývalý starosta pan inženýr 
Duda. A žili jsme tu vlastně až 

do času války. Já jsem spiso-
vatel, tedy při své skromnosti  
a tady jsem učil první slova, 
chodil jsem do české školy, pan 
učitel se jmenoval Beneš, to si 
dodnes pamatuji. A psaní mě 
kromě jiného živí dodnes.

Jezdíte do Bíliny pravidelně?

Začnu jezdit. Není žádným ta-
jemstvím, že jsem byl pořád 
ve světě. Tak teď samozřejmě 
budu jezdit na všechny možné 
akce. Například teď jsem s pa-
nem starostou odhaloval pa-
mětní desku Goetheho. Někdo 
se mě ptal, jestli jsem chodil s 
Goethem do školy, tak to prosím 
Vás řekněte, že ne, že byl o ně-
kolik tříd výš. Prostě chci jezdit. 
Žiju v Praze, ale teď už tolik cest 
dělat nebudu. Dneska zrovna je 
mi blbě, během dvou dní jsem 
dělal sedm akcí. V Praze mám 
natáčení, rádia, rozhlas. Minulý 
týden jsem byl v Brně a dělal 
jsem sedm akcí během jednoho 
dne. To by i pro dvacetiletého 
člověka bylo namáhavé a mně 
už něco přes dvacet je. Do Bíliny 
tedy budu jezdit, přece jen je to 
jednodušší, než třeba na Tahiti. 
A obzvlášť, pokud budou takové 
akce jako tato nebo třeba jar-
mark. Koneckonců jsem čestný 
občan, tak třeba dostanu i laci-
nější vstupenku.

Odbočme trošku od Bíliny k Če-
chám a Čechům obecně. Říká 
se o nás Češích, že máme speci-
fický humor a určitou typickou 
povahu. Vy můžete posoudit 
naši jedinečnost. Je nějaký ná-
rod podobný?

Toto je krásná otázka. Nejprve 
řeknu, že jsem velmi hrdý na 
to, že jsem Čech. Byl jsem ve 
151 zemích světa a napsal jsem 
například knihu o Havaji. Říkám 
to proto, že Havajci mají takové 
rčení „Nade všechny národy je 
lidství“. A to nás spojuje s Něm-
ci, Američany, Židy. Že bychom 
byli nějak zvlášť výjimeční, tak 
to si myslím, že jsme ve dvou 
věcech: Máme opravdu velice 
svérázný humor a třeba já, a tím 
neříkám, že všichni, jsem opti-
mista. I navzdory tomu, jak je mi 
blbě. To si myslím, že by měla 
být přednost, i když neříkám  
u všech. Jsem hrdý na to, že 
jsem Čech a kdybych si mohl 
vybrat, tak bych zase chtěl být 
tedy Čechem. Budu se těšit na 
shledanou v Bílině.

Miloslav Stingl (vpravo) v Bílině s kolegou spisovatelem Josefem Formánkem v roce 2011, kdy cestovatel převzal 
čestné občanství Bíliny. 

Zdroj: archiv města Bíliny
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VZDĚLÁVÁNÍ VOLNÝ ČAS

Ze studií na vysoké škole Lu-
ther College v Americe se zpět 
domů do Dětského domova v 
Tuchlově vrátil Tomáš Dandáš. 
Úspěšně tam univerzitu dokon-
čil a podařilo se mu i přes sou-
časné omezení v dopravě vrátit 
se zpět. 
Když před několika lety do Ame-
riky odjel, mimo jiné napsal pro 
Bílinský zpravodaj: Už pár lidí mi 
řeklo, že si myslí, že když skončí-
me v dětském domově, náš osud 
je zpečetěn. Zapomínají ale na 
to, že ve skutečnosti jsme sami 
tvůrci svých osudů. Do dětského 
domova Tuchlov jsem přišel ve 
třech letech s malým baťůžkem a 
po skoro dvaceti letech odjížděl s 
kufrem na letiště. Cílem byla vy-
soká škola v Americe. Stačila jen 
dobrá výchova, píle a touha něco 
v životě dokázat. Takové jsou zá-
kladní ingredience k úspěšnému 
a radostnému životu.

Dům dětí a mládeže v Bílině 
připravil pro děti nově zrekon-
struovanou hernu pro foosball 
neboli stolní fotbálek. Stolní 
fotbálek je určen pro čtyři hrá-
če - dva útočníky a dva obránce.  
V herně najdete dva profe-
sionální stoly. Tento zájmový 

Uplynulé období bylo zcela jistě 
pro každého z nás obdobím ne-
lehkým. Přesto, nebo právě pro-
to byla důležitá práce těch, kteří 
do zaměstnání mohli docházet. 
Ač měla mateřská škola Maxe 
Švabinského omezený provoz, 
její zaměstnanci nikterak neza-
háleli. 
V areálu mateřské školy i uvnitř 
budovy se udělal velký kus prá-
ce. Během omezujících opatře-
ní se na třídách šily roušky pro 
veřejné instituce i samotné oby-

kroužek povede profesionální 
hráč Foosballu Lukáš Rais od 
září 2020 a je určen pro všech-
ny kluky i holky. Bude se konat 
každé úterý od 16.30 do 17.30 
hodin. Veškeré informace na-
jdete na www.ddmbilina.cz.

(red)

vatele Bíliny. Na zahradě mateř-
ské školy vznikly nové záhonky, 
kde se pěstují bylinky, zelenina 
a okrasné květiny. Na údrž-
bě těchto záhonků se podílely  
a dále budou podílet také děti, 
navštěvující mateřskou školu. 
Též herní prvky a komponenty 
na školní zahradě doznaly vidi-
telných změn.

Kolektiv zaměstnanců MŠ 

Kdyby mi ale dřív někdo řekl,  
že budu jednou studovat v zahra-
ničí, asi bych se tomu smál. Mě to 
vždycky táhlo do zahraničí - ať v 
rámci cestování, tak i poznávání 
nových zemí a kultur. Za posled-
ní roky jsem měl k tomu možnost 
díky studiu v Americe. Jako dítě 
z dětského domova v zemi zaslí-
bené jsem si vytvořil cenná přá-
telství s mezinárodními studenty, 
byl součástí nezapomenutelných 
zážitků a podobně. 
Bylo mi 18 a poprvé jsem se od-
lepil s letadlem od naší země.  
A to sám. Hluboký nádech a de-
vět měsíců nespatřit svoji rodinu, 
kamarády ze školy a z dětského 
domova. Letěl jsem do Kostari-
ky. Bylo to taky poprvé, co někdo 
nevěděl nic o naší kultuře, jazyku 
a jídle. Zkuste třeba někomu vy-
světlit českou velikonoční hodo-
vačku bez toho, abyste nezněli 
jako sadisté a sexisté. Zkrátka, 

za dva roky jsem se naučil re-
spektovat cizí kultury a vážit si té 
naší. Naučil jsem se toho spoustu  
o tom, jak lidé z různých 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 po-
dobní. Jinak řečeno, něco, co nás 
dělá rozdílnými, nás vlastně tak 
nějak spojuje. S touto myšlenkou 
jsem po ukončení studia v Kosta-
rice přešel do Ameriky.
Ať už člověk studuje v Americe, 
Kostarice anebo kdekoliv jinde 
v zahraničí, vždy si s sebou bere 
kousek domova, který mu připo-
míná, odkud je a kým vlastně je.  
V Americe jsem se naučil být 
nejen vděčný za možnosti, kte-
ré mě posunuly dál, ale hlavně 
všem lidem, kteří se podíleli na 
splnění mého snu. 

(red)

Tisíce dětí se během nouzového stavu zapojily 
do online Abecedy peněz, získají finanční znalosti

Děti budou nově hrát 
stolní fotbálek

Ani v omezeném provozu 
školka nezahálela

Tomáš Dandáš z dětského domova úspěšně 
dostudoval v Americe. Jsme tvůrci svých osudů, řekl

Největší tuzemský program na 
výuku finanční gramotnosti, 
Abeceda peněz, který tradičně 
připravuje programy pro školy, 
nyní baví děti i během nouzo-
vého stavu. Věnuje se všem, 
od nejmenších školkových dětí 
až po teenagery na střední,  
a pomáhá jim rozkoukávat se ve 
světě peněz. Tajuplnou cestu, 
což je jedna z her projektu Abe-
ceda peněz, na začátku letošní-
ho roku vyhráli žáci ze Základní 
školy Lidická v konkurenci pěti 
tisíc žáků.

Abeceda peněz, největší tu-
zemský program pro výuku 
finanční gramotnosti, se veli-
ce rychle překlopila do online 
prostředí. Tisíce školáků, které 
spolu s běžnou výukou přišly  
i o kurzy finanční gramotnosti, 
se do programu nyní zapojují  
z domova. Sledují edukativ-
ní videa, hrají hry a soutěží o 
hodnotné ceny. Navíc mohly 
prostřednictvím Abecedy pe-
něz pomoci i lidem, kteří se do-
stali o obtížné finanční situace.  
„Za každý obrázek, jež nám po-

slaly, jsme darovali 50 korun na 
projekt Donio, který podporuje 
rodiče samoživitele,“ vysvětluje 
David Hubáček, šéf finančního 
vzdělávání v České spořitelně, 
která Abecedu peněz připravu-
je.
Online Abeceda peněz má 
skvělé odezvy nejen od dětí, ale 
i od jejich rodičů a učitelů. „Sice 
jsme kvůli uzavření škol museli 
odložit tradiční programy, v ni-
chž děti učíme finanční gramot-
nosti. Ale podařilo se nám pře-
nést velké množství informací  
a her do online prostředí. Každý 
týden přibývají stovky dalších 
dětí, které se s námi učí,“ ko-
mentuje David Hubáček.

Největší zájem je v posledních 
týdnech o Tajuplnou cestu. 
Dobrodružnou počítačovou hru 
pro teenagery, v níž se pokou-
šejí obstát ve světě dospělých. 
Motivují je i atraktivní ceny, 
které mohou ti nejlepší vyhrát  
v rámci této pololetní soutěže.
Nové hry a soutěže běží na 
stránkách www.abecedapenez.
cz. Děti mohou vyhrát atraktivní 
ceny, jako jsou telefony, des-
kové hry, předplatné Netflixu  
a mnoho dalšího. Bez ohledu na 
to, jestli se zapojí jednorázově, 
nebo budou soutěžit pravidel-
ně. 

(red)

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI DĚTSKÝ DOMOV TUCHLOV

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V BÍLINĚ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA M. ŠVABINSKÉHO

Navrhují bankovky, hrají si na podnikatele, vymýšlejí, 
jak pomoci doma, a zároveň pomáhají potřebným.

Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina

ZÁPIS
PRO ŠKOLNÍ ROK 
2020/2021

HUDEBNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ 
VÝCHOVA - od 5 let

HRA NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE, 
ZPĚV - od 7 let

VÝTVARNÝ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ 
TVORBA - od 5 let

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

 

TANEČNÍ 
OBOR

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ
VÝCHOVA - od 5 let

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

 

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

LITERÁRNĚ -
- DRAMATICKÝ 
OBOR

DRAMATICKÁ 
PRŮPRAVA 
A ZÁKLADY 
SLOVESNOSTI - od 7 let

8.6.2020 - 10.6.2020

v čase 15.00 - 18.00 hod.

a 15.6.2020 - 17.6.2020
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SPOLEČNOST Z RADNICE

STŘÍPKY Z KRONIKY MĚSTA 

HOSTOMICE

PŘÍRODA V BÍLINĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ, ZNOVUOŽÍVAJÍCÍ I MIZEJÍCÍ

1965 až 1966

Děti i sportovci uvítají 
novinky na hřišti

Vzácné setkání s bramborníčkem černohlavým

Dne 20. června 2020 přesně ve 
23 hodin a 44 minut tu máme let-
ní slunovrat a pomalu se od toho 
data začnou dny krátit. Ale nebu-
deme smutnit, léto je před námi.
Jaro divné pro lidi, ale příjemné 
pro přírodu, se s námi začíná lou-
čit. A stačili jste si povšimnout, 
jak vše v přírodě pookřálo, když 
my, lidé, seděli doma a sledovali 
zprávy o nouzovém stavu při Co-
vid-19?
Při procházkách bylo vidět mno-
hem víc všelijakých tvorečků  

V roce 1965 uplynulo 350 let od 
doby, kdy se ve městě začalo va-
řit pivo, prý velmi dobré a kvalitní.
K 1. lednu mělo město 12 550 
obyvatel.
I když byl do města přiveden vo-
dovod, přesto bylo v jeho prosto-
ru rozmístěno 14 veřejných studní 
s průměrnou hloubkou 16 metrů. 

V Hostomicích byl instalován 
nový hrací prvek na dětské hřiš-
tě. Jedná se o lanovou pyramidu. 
V sousedství hřiště je nová wor-

i květinek, nejzajímavější pro mě 
bylo asi setkání s malinkým ptáč-
kem bramborníčkem černohla-
vým (Saxicola torquata).
Zatřepotal se přede mnou jižním 
směrem na kraji Bíliny a zanotoval 
svoji sladkou písničku.
V našem kraji se prakticky nevy-
skytuje, miluje otevřené krajiny 
a louky, rumiště a remízky. Pole 
a zemědělsky obdělávané kraje 
rád nemá.
S oblibou vysedává na vrcholcích 
keřů, kamenech, a číhá na hmyz. 
Houpavě poletuje mezi svými 
„rozhlednami“ a kdo má to štěstí 
setkat se s ním, potěší si oči po-

Město o ně dbale pečovalo.
Od ledna do dubna se uskuteč-
nily tři estrády, v nichž účinkovali 
tehdy velmi známí zpěváci Josef 
Zíma, Jiří Vašíček, Jarmila Gerlová 
i další.
V roce 1966 přijela 20. ledna hos-
tovat skupina Apollo. V plně vy-
prodaném divadle se představili 

koutová sestava, která je určena 
hlavně milovníkům posilování.

Ivan Holata
starosta 

Karel Gott, Yvonne Přenosilová, 
Karel Hála, Pavel Bobek a několik 
méně známých zpěváků.
26. května pak přijela skupina 
Mefisto se zpěváky Jaromírem 
Majerem, Evou Pilarovou.
Během celého roku se v divadle 
uskutečnílo 19 akcí - estrády, kon-
certy, divadelní hry.

3. července se v letním kině ko-
nalo vystoupení divadla Rokoko 
se zpěváky Martou Kubišovou, 
Helenou Vondráčkovou a Vác-
lavem Neckářem. Sledovalo je  
1 758 diváků.

Mgr. Pavel Pátek

dívanou na krásně zbarveného 
ptáčka. Černá hlavička, rezavé 
bříško a bílý límeček jsou typic-
kými znaky tohoto tažného ope-
řence.
Hnízdečko staví na zemi v husté 
trávě, samička snáší 5 až 6 zelen-
kavých vajíček s rezavými skvrna-
mi. Na vajíčkách sedí samička, ale 
mláďata opečovává i sameček.
Nepobývá u nás v Čechách dlou-
ho, jen se zastaví na svém tahu 
z afrických zimovišť při cestě na 
sever, zahnízdí a rodinka letí dále.
O to je setkání s tímto krasavcem 
milejší.

Jitka Brejníková

A máme tu léto. Tak nám ten čas nějak rychle utíká, 
nepřipadá vám? 

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání
 
č. 101 na adrese Bílina, Aléská č.p. 255, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celkové výměře 48,31 m2 

a prostoru sloužícího podnikání 

č. 102 na adrese Bílina, Aléská č.p. 255, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 336/10 o celkové výměře 31,60 m2.
Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na dobu neurčitou za nájemné dle platné 
směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok.
Náklady na energie budou hrazeny nájemcem. Nájemce na své náklady zajistí potřebné revize a povolení Stavebního úřadu.

Bližší informace poskytneme na MÚ Seifertova 1, odbor nemovitostí a investic, 
telefonicky: 417 810 974, elektronicky: charvatova@bilina.cz.

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání

na adrese Bílina, Mírové náměstí č.p. 90 č.ev. 15, 
I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, parcela č. 55 pro účel využití jako provozovna. 

Celková výměra činí 123,92 m2.

Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlouva o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu
z prostor sloužících podnikání tj. 250 Kč/m2/rok.
Náklady na energie budou hrazeny nájemcem. Nájemce na své náklady zajistí 
potřebné revize a povolení Stavebního úřadu.

Bližší informace poskytneme na MÚ Seifertova 1, odbor nemovitostí a investic, telefonicky: 
417 810 974, elektronicky: charvatova@bilina.cz.

Město Bílina zveřejňuje záměr pronájmu
prostoru sloužícího podnikání

na adrese Bílina, Sídliště Za Chlumem č.p. 820 ev. č. 33, I. nadzemní podlaží, k. ú. Bílina, par-
cela č. 1636/41 o celkové výměře 76,87 m2 pro využití jako provozovna.

Po uplynutí doby zveřejnění bude uzavřena smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
na dobu neurčitou za nájemné dle platné směrnice č. 2/2014 o nájmu z prostor sloužících 
podnikání tj. 250 Kč/m2/rok.
Náklady na energie budou hrazeny nájemcem. Nájemce na své náklady zajistí potřebné 
revize a povolení Stavebního úřadu.

Bližší informace poskytneme na MÚ Seifertova 1, odbor nemovitostí a investic, 1. patro,  
č. dveří 205 osobně nebo telefonicky: 417 810 974. V případě zájmu zde vyzvednete žádost 
o pronájem.

Žádost zasílejte na adresu: Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská č. p. 50/4, 418 31 Bílina
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SPOLEČNOST USNESENÍ

Rada města schválila prvních 
33 žádosti bílinských podnika-
telů a provozoven o finanční dar 
do 20.000 Kč jako pomoc v sou-
vislosti s krizovým opatřením.

Rada města schválila dodatek 
pravidel participativního roz-
počtu pro rok 2020, který se 
týká posunutí jednotlivých etap 
harmonogramu rozpočtu. Veřej-
né představení návrhů by pro-
běhlo v druhé polovině září, hla-
sování poté v říjnu a listopadu.

Rada města schválila opětov-
né zveřejnění pronájmů prostor 
sloužících podnikání:
- Mírové náměstí č. p. 90, Bílina, 
o celkové výměře 123,92 m2

- Sídliště Za Chlumem č. p. 
820, č. ev. 33, Bílina, parcela  
č. 1636/41, k. ú Bílina o celkové 
výměře 76,87 m2

- č. 101 o celkové výměře 48,31 
m2 a prostoru č. 102 o celkové 
výměře 31,60 m2 v I. nadzem-
ním podlaží objektu na adre-
se Aléská 255, Bílina, parcela  
č. 336/10 k. ú. Bílina

Rada města schválila vybudo-
vání betonového stolu na stol-
ní tenis v prostoru u dětského  
a workoutového hřiště u řeky na 
Kyselce.

Rada města rozhodla zveřejnit 
výzvu k podání nabídek na ve-
řejnou zakázku malého rozsa-

hu formou zadávacího řízení na 
stavební práce „Demolice ze-
mědělské stavby, B. Němcové, 
Bílina.“

Rada města projednala a do-
poručuje zastupitelstvu souhla-
sit se zařazením svého katastrál-
ního území do území působnosti 
MAS SERVISO, o. p. s., na období 
2021-2027 tak, aby mohla být 
strategie CLLD Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR realizována 
prostřednictvím projektů měst 
a jejich organizací, podnikatelů 
a neziskového sektoru v tomto 
území.

Rada města uložila vedoucí od-
boru nemovitostí a investic při-

pravit veřejnou zakázku malého 
rozsahu na rozšíření datové sítě 
ZŠ Za Chlumem o bezdrátovou 
síť Wi-Fi dle standardu konekti-
vity škol.

Rada města rozhodla vypsat 
veřejnou zakázku malého roz-
sahu II. Kategorie na služby dle 
Směrnice 1/2020, formou zadá-
vacího řízení, na služby s názvem 
„Zajištění konektivity základních 
škol k veřejnému internetu dle 
standardu konektivity.“

Tisková zpráva z jednání Rady města Bíliny,  které se konalo 12. května REALITNÍ PORADENSTVÍ

Koupě domu bude výhodná do konce příštího roku 

Pro značnou část českých rodin 
se změnil život od základu. Proto 
většina očekávala, že až opadne 
největší vlna, začne vláda ve větší 
míře uvažovat nad tím, jak rodi-
nám ekonomicky pomoci. Kromě 
nejrůznějších úlev bylo jedním z 
takových nápadů zrušení daně z 
nabytí nemovitosti. Na otázky, od 
kdy změny nastanou, co se k nim 
váže či pro koho jsou výhodné 
odpovídal realitní makléř Milan 
Vršecký z bílinské realitní kance-
láře  RE/MAX. 

Pokud se to však podaří, bude 
platná i zpětně, a to od prosince 
2019, proto není potřeba vyčká-
vat. Pokud jste ji už zaplatili, bu-
dete si moci podle ministryně za-
žádat o její navrácení.

Jak je to z daní z prodeje?

Daň z prodeje nemovitosti se 
zase naopak týká prodávajících, 
kteří ji museli platit, pokud nespl-
nili osvobozující podmínky. Nově 
se však jedna z nich mění, a sice 
časový test, který se od 1. ledna 
2021 prodlužuje z 5 na 10 let. I 
nadále platí, že ji nemusíte platit, 
pokud jste v nemovitosti trvale 
žili alespoň dva roky. Týká se to 
přitom nemovitostí nabytých až 
po 1. lednu 2021. Argumentem je 
snaha zamezit spekulantům, kteří 
nakupují domy a za draho prodá-
vají.

Je tedy zrušení daně výhodné?

O čem se už tolik nemluví je, že 
sice na začátku ušetříme díky 
zrušení daně z nabytí nemovi-
tosti, bohužel však ruku v ruce 
s tím později o peníze zase při-
jdeme. A to kvůli navrhovanému 
zrušení možnosti odpočtů úroků  
z hypotečních úvěrů na bydlení 
ze základu daně. To znamená, 

Co je to daň z nabytí nemovitosti?

Daň z nabytí nemovitosti činí  
4 procenta z kupní ceny nemo-
vitosti. Což se může vyšplhat v 
konečném součtu na statisícové 
částky, které platí kupující.
Pomůže zrušení daně kupujícím?

O zrušení daně z nabytí nemovi-
tosti se uvažovalo už delší dobu 
a již několikrát byla tato myšlenka 
zmiňována ministryní financí Ale-
nou Schillerovou. Rozhodující se 
stalo prozatím datum 30. dubna, 
kdy se vláda oficiálně shodla na 
jejím zrušení. Důvodem je samo-
zřejmě i napomoci nastartovat re-
alitní trh. Opak se však stal prav-
dou, jelikož mnoho z lidí, kteří byli 
rozhodnuti koupit nemovitost, če-
kají, co bude. Nyní je jen otázkou, 
zda vše posvětí i poslanecká sně-
movna a balíček daňových opat-
ření bude moci opravdu pomoci.

Od kdy tedy bude případně platit 
zrušení daně z nabytí nemovitos-
ti?

Od kdy by zrušení daně bylo plat-
né je však prozatím otázkou. Vše 
musí projít nejdříve legislativou. 

že si nebudeme moci jako doteď 
jednou za rok odečíst z daní za-
placené úroky z hypotéky a úvěrů 
od stavebních spořitelen. Možné 
to bude jen u těch, které budou 
uzavřené do konce roku 2021, 
pak už nikoli. Což může opět činit 
pro kupujícího ztrátu statisíců ko-
run, a to může opět trochu ohrozit 
trh s nemovitostmi.

Kdo na tom prodělá nejvíce?

Představme si mladou rodinu, 
kupující novostavbu, která byla 
od zrušení daně z nabytí nemovi-
tosti osvobozena už dávno, takže 
zde k žádné úspoře nedojde. A 
nyní nebudou moci uplatnit ani 
daňové odpočty při financování 
bydlení z hypotéky, pokud ji uza-
vřou po roce 2021. A těch, co fi-
nancují své nemovitosti za pomo-
cí hypoték, je samozřejmě drtivá 
většina. Pořízení nemovitosti se 
tak dost prodraží, jelikož se jim 
během splácení hypotéky ne-
budou postupně vracet peníze. 
Proto nejlepší variantou je koupě 
domu do konce roku 2021, abyste 
byli osvobozeni od placení daně 
z nabytí nemovitosti a zároveň 
mohli uplatňovat odpočty úroků.

Už od počátku koronavirové epidemie bylo jasné,  
že její následky budou v mnoha ohledech devastující.

POMOC POTŘEBNÝM V BÍLINĚ

Člověk v tísni pomáhá 
rodinám s různými problémy 

Rybářské návnady 
a nástrahy v Bílině

Pracovníci organizace Člověk v tísni v Bílině poskytu-
jí mimo jiné i rodinné poradenství.
Posláním rodinného poradenství 
je vyhledávání rodin s dětmi, kte-
ré se nacházejí v obtížné sociální 
situaci, což je vylučuje z běžné 
společnosti. Taková situace má 
negativní vliv na prostředí rodiny 
a vývoj dítěte. Snažíme se klienty 
motivovat a poskytujeme sociální 
pomoc a poradenství. Smyslem 
poskytovaných služeb je pomo-
ci rodině s problémy, které není 
schopna sama překonat.
Základem rodinného poradenství 
jsou Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem 
této sociální služby je zachování 
nebo obnovení funkcí rodiny v je-
jím přirozeném prostředí. Primár-
ně chceme zastavit zhoršování 
sociální situace rodiny, poté se 
snažíme přispět k zlepšení sociál-
ních dovedností, životní úrovně a 

Nástrahy: aroma, atraktory, boilies, rohlíkové boilies, 
dipy, extrudy, krmítkové směsi, obalovačky, pasty, 

partikly, pelety, pop up, PVA, směsi, semena, šroty a jiné.
Živá nástraha: červi, žížaly, rousnice

Příslušenství: háčky, krmítka, 
olůvka, PVA síťky, splávky, vlasce a jiné.

Břežánská 385/6, Bílina 418 01 (naproti gymnáziu)
pondělí až pátek 9 - 17 hodin, sobota 9 - 11.30 hodin

www.facebook.com/zooshopfitpet, mobil: 731 33 63 93

spokojenosti členů rodiny.  Služba 
je určena rodinám s nezletilými 
dětmi, které se nacházejí v situ-
aci, která se vyznačuje některým  
z těchto znaků:

●• obtíže při výchově a péči o děti
• snaha o vytvoření podmínek    
  pro návrat dětí do rodiny
•potíže s hospodařením, 
 s rodinným rozpočtem 
 a vedením domácnosti
●• problémy spojené se školní 
  docházkou dětí
• sociálně patologické jevy 
  v rodině (trestná činnost, 
  závislosti)

Kontakt:
Mobil: 777 787 938
Adresa: Teplická 918, 418 01 Bílina

Zdroj: Člověk v tísni

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu 
na obsazení funkce 
PROVOZNÍ PRACOVNÍK INVESTIC
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 19.730 Kč do 28.920 
Kč, plus poskytnutí osobního příplatku po zapracování včetně za-
městnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stra-
venky, ošatné, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 3 dny 
v kalendářním roce, pružná pracovní doba).

Požadavky:
●dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve studij-
ním programu stavebního směru nebo příbuzného 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

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samo-
statný doklad):
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu
●číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o ci-
zího státního příslušníka)
●telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 17.6.2020
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – provozní pra-
covník investic“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na ad-
resu Městského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Kontakt: Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a in-
vestic, tel. 602 290 911, 417 810 860
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez 
uvedení důvodů.
Více informací na www.bilina.cz.

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu 
na obsazení funkce SPRÁVCE SÍTĚ I

na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v 
Bílině, odboru Kancelář úřadu s platovým zařazením v 9. plat. třídě 
- rozpětí tarifu od 19.730 Kč do 28.920 Kč (středoškolské vzdělání 
s maturitou) nebo v 10. plat. třídě - rozpětí tarifu od 21.260 Kč do 
31.240 Kč (vyšší odborné vzdělání) dle NV č. 341/2017 Sb., plus po-
skytnutí osobního příplatku po zapracování včetně zaměstnanec-
kých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, ošatné, 
možnost čerpání zdravotního volna v délce až 3 dny v kalendářním 
roce, pružná pracovní doba), pozice je vhodná i pro absolventy.

Požadavky:
dosažené vyšší odborné vzdělání nebo minimálně střední vzdě-
lání s maturitní zkouškou v oboru informačních technologií nebo 
příbuzného oboru
●znalost anglického jazyka – schopnost porozumět anglickému od-
bornému textu, komunikace e-mailem
●organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
●znalost pokročilé práce na PC (instalace, identifikace a řešení pro-
blémů)
samostatnost, schopnost koncepčního a analytického myšlení
●pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost
●řidičský průkaz skupiny B
●trestní bezúhonnost
●výhodou: znalost GIS, serverových OS, virtualizace, síťových pro-
tokolů, webových aplikací, praxe v oboru ICT, znalost agendového 
informačního systému veřejné správy
certifikace pro servery, počítačové sítě - výhodou

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samo-
statný doklad):
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 17.6.2020
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – správce sítě 
I“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského 
úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran (nejdříve však 
03.08.2020)
Kontakt: vedoucí oddělení informatiky Miloslav Dvořák, tel. 724 116 
816
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez 
uvedení důvodů.
Více informací na www.bilina.cz.

INZERCE

Více na www.bilina.cz.



6 /  XXX /  12.  če r vna BÍLINSKÝ ZPR AVODA J 2322 6 /  XXX /  12.  če r vnaBÍLINSKÝ ZPR AVODA J

RŮZNÉ SPORT
FOTBAL

Fotbalisté začali opět trénovat i zápasit 
Přesto, že došlo k pandemii Covid-19 a následnému zrušení všech mistrov-
ských zápasů i turnajů, tak po uvolnění omezení začaly na hřišti v Hostomicích  
a v Ledvicích tréninky dětí i dospělých, kteří se připravují na nadcházející  
sezónu 2020/2021. 
Na měsíce květen a červen byly 
již domluveny různé tréninkové 
zápasy mezi hostomickými a ji-
nými týmy z přípravek, žáků i do-
spělých.
Během dlouhé zimní a jarní pře-
stávky se podařilo zrekonstru-
ovat další kabinu pro děti a naší 
klubovnu, kde si mohou hráči 
posedět po tréninku i po zápase  
a stmelit kolektiv.
Pro děti nadále pořádáme i jiné 
akce, nejbližší je přespání dětí  
i rodičů na hřišti ve stanech nebo 
pod širákem „Captain Camping“, 
neboli každý se může stát kapitá-
nem mužstva.

V současné době probíhají tré-
ninky mladší přípravky (r. 2012  
a mladší) každé úterý a středu 
vždy od 16 do 17.30 hodin na hřiš-
ti v Hostomicích. Ostatní děti (r. 
2006 až 2011) trénují každé úte-
rý od 17.30 do 18 hodin na hřišti 
v Ledvicích a ve čtvrtek od 17.30 
do 18 hodin na hřišti v Hostomi-
cích. Dospělí trénují společně  
s dorostem každé úterý a čtvrtek 
od 18.30 hodin na hřišti v Hosto-
micích.
Pokud by měl kdokoli zájem začít 
sportovat, je u nás vítán. Jakéko-
liv informace o klubu se dají zjistit 
na aktualizovaných stránkách FK 
Hostomice fk-hostomice.estran-
ky.cz, na facebooku případně 
kontaktováním vedení klubu.

Martin Vlček, FK Hostomice

Dne 2. června 2020 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustil pan

Jan Citrák
Stále vzpomíná manželka, děti, vnoučata a příbuzní.

Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 2. června 2020 jsme si připomněli již 18. výročí 
od úmrtí našeho tatínka

Josefa Seidla
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. června 2020 uplynuly již 3 roky ode dne, kdy nás navždy opustila 
maminka, babička a prababička paní 

Miloslava Košťálová
v nedožitých 74 letech.  S láskou stále vzpomínají děti Alena a Ruda s rodi-
nami, vnoučata Honza, Lucka, Ládík a pravnouček Matýsek. 

Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 11. června uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn

Vít Vasserbauer
Odpočívej v pokoji, stále vzpomínáme. 

Dne 16. června uplynuly 4 roky, kdy nás opustil 
manžel, tatínek, bratr, dědeček

Jiří Weiss
Stále vzpomínáme.

Kdo v srdcích žije - neumírá…
Dne 20. června uplynou 2 roky, kdy zemřel

Václav Nápravník
Vzpomínají manželka Jana a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

KULTURNÍ SERVIS

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

od 14. května do 28. června 
čtvrtek – neděle 
od 13 do 17 hodin
DANA MEDŘICKÁ 100 LET 
Výstava o životě herečky Dany 
Medřické k výročí 100 let od je-
jího narození.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Každý čtvrtek v červnu 
od 18 a 19 hodin
LATINSKÉ TANCE PRO ŽENY
Kurz latinských tanců pro ženy, 
pod vedením Nikol Dufkové.

LÁZEŇSKÝ PARK 
KYSELKA – U ALTÁNKU

neděle 21. června od 15 hodin
PEJSEK A KOČIČKA
Pohádka na motivy slavné kníž-
ky, v níž pejsek a kočička spolu 
hospodaří, myjí podlahu, zašívají 
kalhoty, vaří dort a dělají spous-
tu dalších zajímavých věcí, patří 

ke zlatému fondu české literatu-
ry. Docela velké divadlo ji má v 
repertoáru už 21 let, ale insce-
nace je ještě starší, vznikla těsně 
před sametovou revolucí v roce 
1989. 

GALERIE POD VĚŽÍ

Do 30. června
VEGETACE GRUZIE A ISLANDU
výstava cestovatelky Květosla-
vy Drdové

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

pátek 5. června od 18 hodin
POSLOUCHEJ - Snímek vypráví 
příběh mladého páru, který vy-
ráží na výlet, aby jejich vztahu 
dodali novou energii, protože se 
zdá, že už se vyčerpal a spěje k 
zániku.

sobota 6. června od 18 hodin
AFRIKOU NA PIONÝRU - Celo-
večerní road movie Afrikou na 
Pionýru přináší ještě bláznivější 

a odvážnější výpravu, než jaké 
známe díky žlutým trabantům 
Dana Přibáně.

neděle 7. června od 15 hodin
neděle 28. června od 15 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ 
POKLAD - Lední medvěd a po-
lární lumíci v exotické džungli? 
Proč ne.

Pátek 12. června od 18 hodin
pátek 26. června od 18 hodin
BOURÁK - Příběh se odehrá-
vá ve Šlukdorfu, imaginárním 
městě na severu Čech, kde po 
revoluci zavřeli všechny fabriky 
a místo nich se vyrojily nonstop 
herny, kasina a šlapky.

sobota 13. června od 18 hodin
MALÁ LEŽ - Něžná komedie 
podle skutečné lži vypráví pří-
běh Newyorčanky Billi a její své-
rázné čínské babičky Nai Nai.

neděle 14. června od 15 hodin
CESTA ZA ŽIVOU VODOU - 
Espenovo nové dobrodružství 

začíná poněkud nešťastně. Kris-
tinini rodiče, král Erik a královna 
Viktorie, jsou otráveni a z tohoto 
hrozného činu jsou falešně obvi-
něni oba Espenovi bratři.

pátek 19. června od 18 hodin
LASSIE SE VRACÍ - Lassie, nej-
slavnější pes filmové historie, se 
vrací na plátna kin.

sobota 20. června od 18 hodin
KALIFORNSKÝ SEN - Maggie 
(Dakota Johnson) se touží stát 
úspěšnou hudební producent-
kou.

sobota 27. června od 18 hodin
DALŠÍ JEHŇÁTKO - Film Dal-
ší jehňátko je temný hororový 
příběh dívky Selah, která se 
narodila do alternativně žijící 
náboženské komunity známé 
jako „Stádo“. Toto čistě ženské 
„Stádečko“, tvořené ženami a 
dívkami v rozličném věku, žije 
izolovaně v zemědělské osadě 
a je vedeno jediným mužem.




