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Vše se ještě může obrátit, 
pokud se bude vyhláška o stano-
vení místního koefi cientu daně 
z nemovitosti projednávat znovu 
na červnovém zasedání. Saz-
ba daně je stanovená zákonem 
č. 338/1992 Sb., o sazbě daně 
z nemovitosti, ve znění pozděj-
ších předpisů. Zákon určuje sazbu 
za  m2 pozemku, stavby, bytu nebo 
nebytového prostoru v závislosti 
na způsobu jeho  užívání (bydlení, 
podnikání).  

Město Bílina v roce 1995 
využilo možnosti obsažené v § 11
citovaného zákona a vydáním 
obecně závazné vyhlášky č. 14, 
s účinností od 01. 01. 1996, si sta-
novilo koefi cient velikosti obce 
odlišně, tedy vyšší pro vybrané 
části města.

„Při výpočtu daně z nemovitosti 
se liší výše použitého koefi cientu. 
Záleží na druhu nemovitosti, zda 
jde o byt, dům, garáž nebo zahrad-

ní domek, zda se používá pouze 
k bydlení nebo i k podnikatelské 
činnosti, jde  i o druh pozemku, 
nejčastěji vedenou jako zahradu 
nebo ostatní plochu. Občan si nej-
jednodušeji spočítá o kolik by se 
mu zvýšila, když si svoji součas-
nou daňovou povinnost vynásobí 
dvěma,“ uvedla Blanka Peterová, 
vedoucí fi nančního odboru Měst-
ského úřadu v Bílině.

Červnové zasedání zastupitel-
stva je posledním možným ke 
schválení vyhlášky o místním 
koefi cientu daně z nemovitosti, 
aby vešel v platnost od roku 2010. 
Pokud by nová vyhláška opět 
neprošla, výše daně by zůstala 
stejná minimálně do roku 2011.

„Budeme se snažit zařadit 
schvalování této vyhlášky do pro-
gramu červnového zastupitelstva, 
aby mohla začít platit již od příští-
ho roku,“ sdělil Josef Horáček, 
starosta města.

Bílinští zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 23. dubna nezaujali sta-
novisko ke zvýšení daně z nemovitosti. Ta se měla podle nové vyhlášky 
zvyšovat na dvojnásobek. Prozatím k této změně ale nedojde. 

Daň z nemovitosti se zvyšovat prozatím nebude

Bílinští zastupitelé na svém dubnovém zasedání nezaujali stanovisko
ke zvýšení daně z nemovitosti Foto: Pavlína Nevrlá

Daň z nemovitosti se zvyšovat prozatím nebude

Do městské kasy každoročně 
přibude placením daně z nemovi-
tosti více než 9 milionů 250 tisíc 
korun. Po schválení vyhlášky by 
to bylo přes 16 milionů. 

Daň je každý vlastník nemo-
vitosti povinen zaplatit do 31. 
května daného roku. Bílinský 
fi nanční úřad vždy zhruba v dub-
nu posílá vlastníkům složenky, 

tím zjednodušuje platbu a záro-
veň připomíná tuto povinnost. 
Daňové přiznání se podává jen 
jednou, při koupi nemovitos-
ti, a to vždy do 31. ledna. Dal-
ší roky by se daňové přiznání 
podávalo jen v případě, že by 
vlastním nemovitost rozšiřoval, 
přistavoval a podobně.   

Pavlína Nevrlá

Soutěže se zúčastnila čtyři 
družstva. Skupina Cipísek se 
dostala na krásnou stříbrnou 
pozici, nově skupina Cvrček, 
která cvičí prvním rokem obsa-
dila 4. místo. Naše dvě nej-
známější skupiny Cik – Cak 
a Caviky obhájily příčku nej-
vyšší a opět skončily na prvním 
místě. Pohár byl vrácen Bílině 
jako nejlepšímu aerobikovému 
klubu.Tento pohár držíme již 
třetím rokem a jsme na to prá-
vem hrdí.

V sobotu 11. dubna jsme se 
zúčastnili v Krupce na míst-
ní aerobikové soutěži, kde nás 
zastupovala skupina Cipísek, 

která obsadila 4. místo a sku-
pina Cvrček, která nám udělala 
velikou radost a v konkurenci 
10 týmů obsadila 1.místo.

O týden později naše týmy 
vyrazily do Poděbrad, kde se 
konala soutěž v aerobiku Podě-
bradská brána. V kategorii Profi 
týmů jak skupina Caviky, tak 
i skupina Cik – Cak obsadila
1. místa ve své věkové katego-
rii. Odvezli jsme si domů krás-
né dva poháry a hned druhý den 
ráno jsme vyrazili na semifinále 
soutěže Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám do Roudni-
ce nad Labem. Všechna naše 
družstva postoupila do celo-

O velikonočních prázdninách proběhla v Děčíně aerobiková soutěž 
Dance Děčín 2009, kde se soutěžilo o putovní pohár primátora města 
Děčína Ing. Vladislava Rašky.

Bílinský aerobik obhájil pohár a získal další zlato

republikového kola této sou-
těže. Skupina Caviky obsadila
2. místo a skupina Cik – cak
1. místo. Celorepublikové kolo 
se koná 17. května v Praze. Před 
námi je spousta práce a příprav, 
ale už teď mohu říct, že DDM 
Bílina, skupina Caviky a Cik 

–Cak, je v aerobikové branži 
na velmi vysoké úrovni. Děti se 
stále zdokonalují a družstva se 
rozvíjejí a z toho mám velikou 
radost. Poděkování patří všem 
dětem a rodičům za jejich nad-
šení pro tento sport a čas, který 
tomu věnují. Věra Ryjáčková

Bílinský aerobik obhájil pohár a získal další zlato
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Policejní statis-
tiky uvádějí, že 
v uvedeném čase 
dochází k největ-
šímu počtu krá-
deží automobilů.

MP Bílina se nechala inspiro-
vat brněnským projektem, včetně 
grafi cké loga celé akce. Tím se 
stal pravidelný osmiúhelník, který 
je symbolem příkazové dopravní 
značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 
Byl na rozdíl od původního zelené-

ho provedení vyhotoven v barvě 
modré, která je již tradičně spojena 
s městskou policií, uvnitř s nápi-
sem STOP 24 BÍLINA. Číslovka 
vyjadřuje hodinu, po které takto 
označené vozidlo není obvykle, či 
jen nárazově provozováno. Symbol 
„STOP 24 BÍLINA“ je zhotovený 
formou samolepky, která se umístí 
na vnitřní část zadních zasklených 
ploch motorového vozidla. Po kon-
zultaci s dopravními odborníky 
bylo stanoveno, že symbol projektu 
je nutné nalepit z vnitřní části vozu 

do pravého spodního rohu skla 
zadního okna nebo okna zadních 
(třetích nebo pátých) dveří vozu. 
Jedná se o místa, kde samolepkou 
není snížen ani omezen výhled 
řidiče z vozidla a symbol je dobře 
viditelný z pohledu kontrolujícího 
strážníka, nebo policisty.

A jak bude vypadat praxe? 
Od okamžiku nalepení symbolu 
„STOP 24“ dává majitel automobi-
lu strážníkům a policistům najevo, 
že mají takto označenému vozidlu 

po 24 hodině věnovat zvýšenou 
pozornost a provést kontrolu jeho 
posádky. Řidič, který se svým 
označeným autem po 24 hodině do 
bílinských ulic vyjede, musí počí-
tat s tím, že bude mnohem častěji 
kontrolován. Na tuto skutečnost je 
ostatně zájemce o samolepku upo-
zorněn v poučení, které obdrží spo-
lu se samolepkou. Logicky se proto 
nedoporučuje vylepení symbolu na 
vozidla, která v nočních hodinách 
jezdí častěji.

MP Bílina

PŘIJĎTE SI KE STRÁŽNÍKŮM PRO NÁLEPKU
V prosinci 2008 byl Městskou policií v Bílině spuštěn program prevence kriminality „Stop 24 Bílina“. Program vychází z projektu preven-
ce kriminality, který před několika lety realizovala Městská policie Brno. Díky tomuto projektu došlo k výraznému snížení počtu krádeží 
motorových vozidel. Obdobně jako brněnský, i bílinský projekt vychází ze skutečnosti, že v noční době, zejména v časovém rozmezí od 24 
do 5 hodin, užívá motorová vozidla minimum motoristů.

Výčet uzavírá sada 186 kusů 
střeliva do ručních palných zbra-
ní. Naprostá většina zbraní pochá-
zí z období druhé světové války. 
Tyto zbraně jsou jistě němými 
svědky lidských osudů, ale jejich 
tajemství zůstávají nesdělená. 

Amnestie se týká osob, které 
bez povolení přechovávají zbraně 
kategorie A, B nebo C nebo hlav-
ní části těchto zbraní. Tyto osoby 
je ve lhůtě pro zánik trestnosti 
nedovoleného ozbrojování dob-
rovolně odevzdají policii. Tak-
zvaná „zbraňová amnestie probí-
há od 1.2.2009 a končit bude 31. 
7. 2009.

Policie osobě, která zbraň ode-
vzdala do úschovy, vydá potvrze-
ní o převzetí zbraně do úschovy. 
Při převzetí zbraně nepožaduje 
podání vysvětlení o způsobu 
nabytí zbraně. 

 Odbor služby pro zbraně 
a bezpečnostní materiál krajské-
ho ředitelství policie po převzetí 
zbraně ověří, zda zbraň nepro-
chází policejními informačními 
systémy, aby zjistila případného 
vlastníka zbraně, a vyhlásí pát-
rání po původu odevzdané zbra-
ně. Poté zbraň předá ke krimi-
nalistické expertíze k vyloučení 
podezření, že s touto zbraní byl 
v minulosti spáchán trestný čin 
nebo přestupek. 

 Jsou-li výsledky šetření nega-
tivní, považuje osobu, která 
zbraň odevzdala, za jejího vlast-
níka. Ten, kdo odevzdal zbraň, 
může za zákonných podmínek 
ve lhůtě do dvou měsíců ode dne 
jejího odevzdání do úschovy, 
požádat o vydání příslušných 
dokladů opravňujících k jejich 
držení. Václav Woska, PČR

Uvězněn na toaletě
 Kuriózní případ se stal v jednom soukromém bílin-

ském zdravotnickém zařízení. Pacient si vypůjčil klí-
če od toalety, kde si aplikoval drogu a posléze na toaletě 
usnul. Když se po několika hodinách probudil zjistil, že v zaří-
zení již nikdo není a on tak zůstal uzamčen v budově. Vyrazil tedy dveře 
do ordinace, čímž způsobil alarm na elektronickém zabezpečení objektu. 
Přivolaní strážníci na místě provedli nezbytné úkony a jelikož majitel objek-
tu neměl vůči „uvězněnému“ žádné nároky, byl případ uzavřen bez postihu.

Nemohl chodit, proto jel autem
V časných ranních hodinách prováděla hlídka MP Bílina kontrolní činnost 

v centru Bíliny, kde bylo zjištěno vozidlo, z něhož po zastavení vystoupil 
muž, který byl zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Muž doznal, že před jízdou 
alkohol požil, byla proto provedena orientační dechová zkouška. Zkouška 
ukázala neuvěřitelnou hodnotu 3,29 promile alkoholu v krvi! Na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která si případ převzala k dalšímu opatření.

Amnestie na zbraně plní svůj účel 

Teplicko / Po více než dvou měsících platnosti amnestie na zbraně 
a střelivo bylo v Teplicích odevzdáno 25 zbraní a jedna sada stře-
liva. Podle kategorií se jednalo o 13 pistolí a revolverů, 10 kulov-
nic, brokovnic a perkusních zbraní a 2 plynové pistole.

Z deníku Městské policie Bílina

Městské technické služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina

VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pronájem objektu v areálu bývalých 
kasáren v Bílině, Teplická 899

Jedná se o jednopodlažní objekt o celkové výměře 537 m2,
vhodný k využití jako skladové prostory. 

Při počtu dvou zájemců a výše se stanoví výše ročního nájemného 
(sazba za m2/rok) podle nejvyšší nabídky zájemců s tím,

že cena v místě obvyklá je 249,- Kč/m2/rok.

Písemné nabídky, které budou obsahovat podnikatelský záměr,
přijímáme nejpozději do 11. 5. 2009 do 10.00 hodin na adrese:

Městské technické služby Bílina,
Teplická 899, 418 28 Bílina

Na obálku uveďte: VŘ – objekt č. 8

Výběrové řízení se bude konat 12. 5.2009 v 9.00 hodin
na Městských technických službách Bílina, Teplická 899.

Objekt je možné si prohlédnout po předběžné dohodě
s pracovnicí MTSB na telefonním čísle 417 820 273.

Zveřejnění probíhá na úřední desce a www.bilina.cz
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Jak už název napovídá, příběh se 
odehrává v jednom roce, a to v roce 
2005, což je podle čínského horo-
skopu právě rok kohouta.

Román je autobiografi cký, podle 
slov autorky mají všechny příběhy, 
epizody, události a postavy z romá-
nu původ ve skutečném životě 
a skutečných událostech autorčiny 
rodiny.

Tereza Boučková spolu se svým 
manželem adoptovala dvě romské 
děti a rok 2005 znamenal rozpad 
rodiny, výchova adoptovaných dětí 
přes veškerou snahu a dobrou vůli 
nedopadá podle představ rodičů 
a původní sny a ideály se nemilo-
srdně bortí.

Přestože je hlavním tématem adop-
ce, podle autorky „si tam spousta 
čtenářů nachází vlastní téma, i když 
adopci nikdy neprožila. Každý si 

tam dosadí své životní zkušenosti.“
Dílo je velmi strhující a poutavé, 

o čemž svědčí i sedmé místo v žeb-
říčku nejprodávanějších knih. Tako-
vý zdar knihy ohromil i samotnou 
autorku: „Byla jsem plná pochyb-
ností, ale kniha má velký čtenářský 
úspěch, a to mě překvapuje a těší 
a považuji ji za jednu ze svých 
zásadních.“

Zdařilé bylo i bílinské čtení, jež 
bylo postaveno tak, že předčítané 
ukázky byly prokládány povídáním 
spisovatelky a otázkami návštěvní-
ků, kteří tak byli aktivně do autor-
ského čtení zapojeni. Na konci se 
pak rozproudila naplno rušná debata 
s mnoha otázkami na toto citlivé 
téma a autorka otevřeně mluvila 
o svém příběhu a o vlivu genů, který 
nepřekoná ani sebelepší výchova.

V samotném závěru pak probí-

Spisovatelka Tereza Boučková byla v Bílině
Městská knihovna a její návštěvníci se mohli ve středu 15. dubna těšit 
z návštěvy spisovatelky Terezy Boučkové (nar. 1957 v Praze). Autorka 
zde předčítala ze svého zatím posledního románu Rok kohouta.

hala autogramiáda. Lidé si přinesli 
vlastní knížky k podpisu a prodali 
se i všechny knihy, které přivezla 
autorka.

Spisovatelka nezahálí a má již téma 
na další román. Jak však prozradila, 
jejím dalším dílem bude jiný žánr: 
„Nejsem schopná teď psát román, 

protože se musím vyvázat z Roku 
kohouta, a to se mi nedaří, tak se 
teď pokouším o divadlo.“ Můžeme 
se těšit na adaptaci díla maďarského 
autora Sándora Máraie. Tím, o jaké 
dílo se jedná, se však nechme pře-
kvapit. 

Jana Karlová

Spisovatelka Tereza Boučková se podepisuje do pamětní knihy bílinské 
knihovny Foto: Václav Weber

V neděli 19. dub-
na se v bílinském 
městském divadle 
po delší přestávce 
znovu představilo 
pražské Liduščino 
divadlo se svojí 
zájezdovou scénou 
pro děti.

Představení Dobrodružství čmeláka Brundibára děti blíže seznámi-
lo se životem zvířátek a hmyzu na louce i v lese během čtyř ročních 
období. Petra Zaťková

Děti se dozvěděly, jak žije hmyz
Dobře, pane Guthe 

- zábavná hra o zása-
dách společenského 
chování podle Jiřího 
Stanislava Gutha-
Jarkovského. Před-
stavení pražského 
divadla Viola bylo 
uvedeno 22. dubna 
v Městském divadle 
v Bílině pro studenty středních škol a představili se v něm herci zná-
mých jmen jako Naďa Konvalinková, Veronika Kubařová a Pavel 
Trojan. Režie se ujal Jan Pecha. Petra Zaťková

V divadle zářila Konvalinková i Trojan

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Během letních prázdnin bude 
omezen provoz mateřských škol, 
tak aby bylo možné zajistit v jed-
notlivých zařízeních větší stavební 
úpravy i čerpání dovolených pra-
covníků mateřské školy, kteří nemo-
hou čerpat dovolenou v průběhu 
školního roku. Rodiče dětí v mateř-
ských školách jsou proto v těchto 
dnech oslovováni učitelkami, aby 
nahlásili docházku dítěte do školky 
v průběhu prázdnin. Pokud potře-
bují zajistit školku i v době, kdy je 
jejich kmenová školka uzavřená, 
mají možnost obrátit se na ředitelku 
kmenové MŠ a ve spolupráci s ředi-
telkou jiné školky zajistit docházku 
do náhradní školky. 

S ohledem na omezený provoz 
školek žádáme rodiče, aby důklad-
ně zvážili, zda bude dítě mateřskou 
školu během prázdnin skutečně 
navštěvovat, protože se často stává, 
že rodiče dítě do MŠ přihlásí, MŠ je 

otevřená, ale děti do MŠ nechodí.
Děkujeme za spolupráci

Bc. V. Spurná, ved.OŠaK 

Provoz mateřských škol během letních prázdnin

U P O Z O R N Ě N Í  ●  U P O Z O R N Ě N Í
Od 1. května bude uzavřena lávka přes řeku Bílinu u Plusu, 
kterou nyní občané využívají při cestě na nádraží a podobně. 
Upozorňujeme tedy, že od počátku května budou muset lidé při 
této cestě využít žlutého přechodu u křižovatky u nádraží. Od 
září již bude v provozu právě budovaná lávka, která chodcům 
nahradí žlutý přechod.

Městský úřad Bílina - UPOZORNĚNÍ -
Ve dnech 1. -10. května 2009 bude provedena 

celostátní výluka informačních systémů správních
a dopravních evidencí.

Z TOHOTO DŮVODU BUDOU MIMO PROVOZ PRACOVIŠTĚ:
• Evidence vozidel
• Cestovní doklady
• Občanské průkazy (OP vydávané na dobu 1 měsíce)

Toto opatření MV ČR je z důvodu provedení centralizace 
informačních systémů v rámci realizace projektu eGovernment.

OSaVV

PROVOZ MŠ A JESLÍ BĚHEM 
LETNÍCH PRÁZDNIN

Jesle: 1.7. – 3.7.; 3.8 – 7.8.; 10.8. 
– 14.8.; 17.8. – 21.8.; 24.8. – 28.8.
Žižkovo údolí: 1.7. – 3.7.; 27.7. - 
31.7.; 3.8. – 7.8.; 10.8. – 14.8.; 17.8. 
– 21.8.; 24.8. – 28.8.
Aléská: 1.7. – 3.7.; 24.8. – 28.8.
Síbova: 1.7. – 3.7.; 24.8. – 28.8.
M. Švabinského 664: 1.7. – 3.7.; 
7.7. – 10.7.; 13.7. – 17.7.; 20.7. 
– 24.7.; 24.8. – 28.8.
M. Švabinského 668: 1. 7. – 3.7.; 
24.8. – 28.8.
Za Chlumem: 17.8. – 21.8.; 24.8. 
– 28.8.
Čapkova: 1.7. – 3.7.; 7.7. – 10.7.; 
24.8. – 28.8.
DDM – příměstský tábor pro 
předškoláky: 13.7. – 17.7.  
Do konce dubna musí rodiče nahlásit docházku 

dítěte během letních prázdnin a požadavky
na zajištění náhradní MŠ.
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Zájezdy 2009Zájezdy 2009

Pokud má toto místo obsazené, 
parkuje na chodníku či jinde, 
kde nesmí ostatní, tam je totiž 
vždy volno. Agresivní chování 
vůči chodcům, co děti na pře-
chodu a zmenšeném chodníku. 
Příčina úrazu? Bezohlednost. 
Jak chce mít velitel Městské 
policie v Bílině pořádek, když 
si neumí udělat pořádek v ulici? 
Přecpaná sídliště auty. Jsou tací, 
co by zrušili trávníky a pokáceli 
stromy, jako se to občas děje. 

Tady zaspalo město. Místo 
osobního napadání na zastupi-

telstvu a vyřizování osobních 
účtů by měli volení zastupite-
lé z celého politického spektra 
věnovat více pozornosti problé-
mům svého města. 

Už dávno měli být připraveny 
parkovací plochy mimo sídliště. 
Výstavbu podzemních či nad-
zemních velkokapacitních hlí-
daných garáží by určitě spousta 
majitelů dražších vozů uvítala. 
Tento problém nelze řešit uvnitř 
sídlišť. Betonovo-asfaltové byd-

lení není žádoucí v 21. století. 
Více místa by bylo, kdyby z ulic 
zmizela odstavená auta – vraky. 
Celé měsíce, možná roky, hyzdí 
ulice. Veřejná prostranství ne-
jsou vrakoviště. Vypátrat majite-
le a zjednat pořádek. To občané 
určitě ocení. Kde je represe za 
přestupky? Když se nic neděje, 
tak vesele, jen vesele, dělejme 
si, co chceme. Pořádek začíná 
u maličkostí. 

S. Pták

TYPICKÝ 
PŘÍPAD

Přímo před domem v Čapkově 
ulici, kde bydlí velitel Měst-
ské policie pan Špička, už celé 
měsíce parkuje majitel vozu 
na fotografi i. Ještě jsem neza-
žil, aby parkoval jako většina 
slušných řidičů.

Pahýl žaluje, varuje
Vandalismus v hlavách. Kdo 

to tady mezi námi žije? Kdo tak 
vychoval ničitele okolí? Bezbran-
né stromky, na kterých si vylévá 
svou frustraci, agresivitu. Bez-
ohlednost a sobectví. Dneska je 
obětí stromek, zítra zvíře, pozítří 
člověk. Nikdo nic nevidí a nesly-
ší. Ani ti, co by měli – Městská 
policie Bílina. Nemůže být všu-
de, nikdy jich také nebude dost, 
pokud i ostatní, ta slušná většina 
obyvatel, nebude působit na ty 
špatně vychované.

Kolik se vypátralo vandalů? 
Kdo škody zaplatí? My všichni 
z městského rozpočtu. To nejsou 
cizí peníze, ale naše. Když sami 
neohlídáme své bydliště, potom 
tedy kdo? Kdo tu bude chtít bydlet 
a žít? Vychovávat děti a vnoučata. 
Chybí tu strach z postihu, ostu-
dy. Kolik benevolence ještě bude 
k různým porušovatelům pořádku. 
Slyším stále nářky na chovatele 
psů, pohnojené sídliště. Zdupané 
trávníky. Morálně i fyzicky zasta-
ralé sídliště Za Chlumem se dělá, 
ale pomalu. Tak se ptám, není tady 
už příliš mnoho objektů a pro-
stranství zanedbaných neslouží-
cích občanům. Příklad pivovaru, 
lázní, opuštěných domů. I pro-
středí působí na vědomí občana 
a potvrzuje hrdost na své město.

S. Pták

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Reakce Městských technických služeb
Bílina na článek “Jak se žije lidem

na okraji města“
Vážená paní Aubrechtová, 
reaguji na Váš příspěvek 

(námět, připomínku,..) na neutě-
šený stav v ulici Sklářská, Příkrá 
a Uhelná v Bílině. Jelikož jsem 
Vaši připomínku dostala již před 
měsícem a okamžitě jsem na ni 
reagovala, nabyla jsem dojmu 
, že jsme za MTSB ( v rámci 
možností) dali vše do pořádku 
. Po zveřejnění článku, už ten 
dojem nemám. Dávám Vám za 
pravdu, že na tuto okrajovou 
část města se trochu zapomíná. 
Za Městské technické služby 
Bílina Vám mohu zodpovědně 
slíbit, že pokud bude v našich 
silách, budeme se snažit udržet 
pořádek i zde.

1) Rekonstrukce, obnova chod-
níků, komunikací a veřejného 
osvětlení je výhradně v kom-
petenci MÚ - investiční odbor. 
MTSB provádějí pouze drobné 
opravy komunikací tzv. výtluky 
(teplou obalovačkou), ale pouze 
na komunikacích Města Bíliny. 

Ulice Důlní, Pražská, Mostecká 
a 1/13 patří pod Okresní správu 
silnic. 

2) Větve zasahující do chodní-
ků jsme ořezali.

3) Poruchy veřejného osvět-
lení odstraňují MTSB, velké 
rekonstrukce a obnovy VO 
odbor investic města. Od počát-
ku roku 2009 jsme v uvedené 
lokalitě utratili cca 20 tis. Kč za 
úmyslné poškození VO.

4) V dubnu– listopadu jsme 
schopni vyslat vždy jednou 
týdně jednoho pracovníka 
na úklid (vysbírání odpadu). 
V uvedených měsících máme 
navíc zhruba pět pracovníků na 
veřejně prospěšné práce ( ÚP 
Teplice) . Jinak na plný úvazek 
máme na čištění a úklid celého 
města 6 pracovníků z toho jsou 
2 vyčleněni na sbírání injekč-
ních setů(denně).

5) 18. března 2009 proběhla 
schůzka se starostou p. Horáč-
kem. Celou lokalitu jsme prošli. 

Starosta přislíbil, že nepořádek 
na soukromých pozemcích bude 
řešit stavební a životní prostře-
dí města Bíliny. Další schůzka 
ohledně řešení situace ve Vaši 
lokalitě proběhla v pátek 20. 
března 2009 za účasti p. Hro-
mádky. Za MTSB se zúčastnil 
p. Kubasta.

6) Kontejnery na separovaný 
odpad byly přistavěny a polepe-
ny samolepkami. V měsíci květ-
nu bude přistavěn composteiner 
240 l na bioodpad.

Pozn.: K ostatním připo-
mínkám se Vám již vyjádřil 
Ing. Bureš z investičního odbo-
ru MÚ Bílina. Doufám, že do 
budoucna nedojde k žádným 
problémům a pokud ano, budu 
ráda, když se obrátíte přímo na 
Městské technické služby Bíli-
na, které jsou tu od toho, aby 
problémy řešily.

Olga Roučková,
ředitelka Městských

technických služeb Bílina

 Termín Cíl zájezdu  
 16.05. Praha – Dejvice   

 30.05. Liberec – aquacent-
  rum, Ještěd, ZOO   

 27.06. Turnov
  - zámek Sychrov  
 11.07. Příbram
  – zámek Hořovice   

 25.07. Drážďany   
 22.08. Dvůr Králové
  – ZOO safari    

 29.08. Jičín – hrad Kost   
 05.09. Frýdlant
  – zámek, rozhledna 

 
 Září Kralovice
 - říjen – houby (dle zájmu) 

   
 19.09. Litoměřice
  – zahrada Čech   

 07.11. Praha - Dejvice   
 28.11. Drážďany   
 12.12. Praha – Dejvice   
 19.12.  Praha – Dejvice

Město Bílina

Ve čtvrtek 7. 5. 2009 budou ve 14 hod. položeny věnce na Městském hřbitově v Bílině 
k uctění památky hrdinů padlých za 2. světové války. Josef Horáček, starosta
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Účinkoval zde Pěvecký sbor 
z Bíliny (Schola Viva Bilinen-
sis) v čele se sbormistrem Janem 
Maryškem. Jako host zde vystoupil 
učitel z bílinské základní umělecké 
školy Jiří Bidrman, který zpívají-
cí sbor doprovázel hrou na klavír. 
Sbormistr vystoupení a celkovou 
atmosféru v síni, kterou navštívilo 
asi třicet lidí, okomentoval slovy: 
„Zpívalo se nám výborně, publi-
kum bylo velmi příjemné a kladně 
reagovalo na naše vystoupení.“

Milým překvapením pro celý 
dvanáctičlenný sbor i jeho sbormis-
tra byla návštěva zástupce jejich 
hlavního sponzora Severočeských 

dolů Chomutov: „Koncertu se 
zúčastnil inkognito i náš hlavní 
sponzor ing. Rudolf Kozák, který 
nás po koncertu navštívil. Z toho 
jsme měli velkou radost, protože 
do té doby jsme ho znali pouze přes 
e-maily.“

Samotný koncert trval přibliž-
ně hodinu a měl tři části. První 
část byla velikonoční a zazněly 
v ní skladby J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta nebo A. Michny z Otra-
dovic. Druhá část byla jarní a byla 
reprezentována písněmi J. Ježka 
(Serenáda, Klobouk ve křoví) 
či lidovými písněmi jako Ó, lás-
ko, lásko. Třetí část byla světová 

Světec oslavil Velikonoce a přivítal jaro koncertem
Kdo si našel 17. dubna v 17 hodin cestu do obřadní síně zámku ve 
Světci, nemusel rozhodně litovat. Jarní koncert, který se tam v tomto 
čase uskutečnil, proběhl ve velmi příjemné atmosféře.

a síní se nesly i hity od Beatles.
Pokud jste nenavštívili páteč-

ní koncert bílinského pěveckého 
sboru, máte šanci na konci června, 
kdy se bude konat jejich další vel-
ký koncert. Tentokrát se uskuteční 
v kostele svatého Petra a Pavla 

v Bílině a bude uspořádán právě na 
svátek patronů zdejšího kostela, ve 
kterém tento sbor začínal.

Příznivci sboru se také mohou 
těšit na první CD tohoto sboru, kte-
ré vyjde v průběhu letošního roku.

Jana Karlová

Každý rok se konají přijímací 
zkoušky na různé školy. Na Gym-
náziu v Bílině se konaly v minulém 
týdnu. Ve dvou termínech proběhlo 
přijímací řízení na všechny typy, 
tedy na osmileté studium, čtyřleté 
studium a do prvních ročníků vyšší-
ho stupně osmiletého studia.

Písemné zkoušky podstoupili pou-
ze uchazeči o osmileté gymnázium, 
a to z českého jazyka, matematiky 
a všeobecných studijních předpo-

kladů. Posledně jmenovaný test měl 
nejvyšší váhu. Zohledněn byl také 
průměr vysvědčení z posledních 
dvou let.

U ostatních typů studia byly ucha-
zeči posuzováni podle stanovených 
kritérií, jako dosažený průměr ze 
ZŠ za 8. a 9. třídu či známky z čes-
kého jazyka, matematiky a cizího 
jazyka.

Zatímco do osmiletého studia se 
pravidelně hlásí více zájemců než 

jich může být přijato ( příští rok je 
plánovaný počet přijatých studentů 
třicet), ve čtyřletém je naprostá vět-
šina studentů úspěšná a na gymnázi-
um se dostává. Na čtyřleté studium 
je očekávaný počet přijatých rovněž 
třicet a do prvních ročníků vyššího 
stupně osmiletého studia je možno 
přijmout osm studentů.

„Protože jsme malá škola, tak 
je tu rodinnější prostředí, není tak 
anonymní, což některé děti pre-

ferují. Dokonce se nám sem hlásí 
děti z Mostu, které mohou chodit 
i na gymnázium ve svém městě,“ 
vyzdvihla přednosti bílinského 
gymnázia zástupkyně ředitele Miro-
slava Auliková.

Výsledky přijímacího řízení byly 
známy 28. dubna a uchazeči se je 
dozvěděli buď přímo ve škole, či 
z dopisů, které bude gymnázium 
rozesílá.

Jana Karlová

Přijímacími zkouškami na gymnázium prošli noví uchazeči

Foto: Václav Weber

Ve čtvrtek 16. dubna se v bílin-
ském Městském divadle konala 
letošní Akademie DDM Bílina, 
tedy přehlídka toho, co se děti 
naučily, v čem se zlepšily a co 
už umí. Akademie je každoročně 
jednou z nejprestižnějších akcí, 
které DDM Bílina pro své příz-
nivce připravuje a ta letošní nebyla 
výjimkou. Krátce po čtvrté hodině 
odpolední se v bílinském divadle 
setmělo a na velkoplošné pro-
jekci začala prohlídka bílinského 
domečku. Po úvodním přivítání 
moderátorem a ředitelkou DDM 
byla Akademie zahájena. 

Na podiu se střídala jednotli-

vá čísla s prezentací kroužků na 
projekci, nechyběla malá módní 
přehlídka a představení projektu 
DDM pomáhá postiženým. Po 
závěrečném poděkování a několi-
kaminutovém potlesku Akademie 
skončila. Tato akce byla bezesporu 
tou letošní nejlepší. Vlasta Vébr 

Rada města děkuje za velice 
pěkné předvedení všech krouž-
ků na Akademii DDM a posílá 
symbolickou kytičku pro všech-
ny interní i externí pracovní-
ky, jejichž práce si velice váží. 
Pořadem pěkně prováděl Vlasta 
Vébr.

Nejlepší akcí DDM byla Akademie

Začátkem jara proběhlo v mateřské škole několik akcí. Osla-
vy narozenin dětí, návštěva Aquadromu v Mostě či vítání jara 
maškarním rejem. Děti si zdobí mateřskou školu na Velikonoce 
a již se těší na ozdravný pobyt, který prožijí v květnu v penzionu 
Krásná v Jablonci nad Nisou. Pojďte si hrát… 

Růžičková, ředitelka MŠ

V MŠ Švabinského je stále rušno…
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Třídění odpadu se ve městě začalo 
rozvíjet v roce 2003, od té doby si 
lidé postupně zvykají nevhazovat 
všechen odpad do jedné nádoby. 
A že lidé opravdu třídí, dokazují rok 
od roku rostoucí počty tun, které 
se separovaného odpadu vyvezou. 
Zatímco v roce to bylo přes 25 tun, 
loni se vyvezlo již více než 42 tun 
odpadu. Z toho je zhruba polovina 
papíru, necelých 12 tun skla a zhru-
ba 10 tun plastů. 

„Jaký druh odpadu do které 
barvy kontejneru patří, ukazují 
samolepky nalepené na nádobě. 
Ty zatím nejsou všude, postupně 
však na každý kontejner přibu-
dou,“ upozornila Olga Roučková, 
ředitelka bílinských technických 
služeb. Všude platí stejná pravi-
dla – modrý je pro papír, zelený 
pro sklo, žlutý pro plast. Do com-

postainerů BIO nebo také BRKO 
(biologicky rozložitelný komunál-
ní odpad) patří zbytky jídel, potra-
vin, ovoce, zelenina, slupky, rost-
linný odpad, listí, tráva či plevel.

I mezi obyvateli Bíliny se však 
najdou lidé, kteří se tříděním odpa-
dů nesouhlasí, a tak nejen že netří-
dí, ale navíc naschvál vhazují do 
kontejnerů odpad, který tam nepa-
tří. Tím však maří správné chování 
ostatních. „Nejkřiklavější je jednání 
obyvatel ulice Zahradní, kde lidem 
z rodinných domů vadí, že kontejne-
ry zabírají místo před domem, a tak 
separaci vyloženě bojkotují,“ uvádí 
konkrétní případ ředitelka. Najdou 
se však i tací, kterým nejenže třídě-
ní nic neříká, ale navíc jim z nepo-
chopitelného důvodu vadí samotné 
kontejnery. Ti pak nádoby na odpad 
vandalsky ničí nebo i podpalují. 

Patnáct nových kontejnerových stání pro tříděný odpad přibylo 
v ulicích Bíliny. Celkem tedy již 64 takových stání mají jediný cíl 
– zlepšení životního prostředí. 

Do 1. července sváží separova-
ný odpad společnost České sběrné 
suroviny, poté to ale převezmou 
technické služby samy. Compostai-
nery a kontejnery na papír a plast se 
budou vyvážet jednou týdne, sklo 
jednou za měsíc. Recyklaci odpadu 
bude zajišťovat chomutovská spo-
lečnost Ekoselect a.s.

Správným přístupem umožníte 
dosáhnout cíle stanovené Směrni-
cí Rady EU č. 1999/31/ES, imple-
mentované do vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., řešené v plánech 
odpadového hospodářství (POH) 
ČR a našeho města. Ty nám uklá-
dají snížit množství biologicky 
rozložitelného odpadu ukládané-
ho na skládky postupně o 25, 50 

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Lidé třídí více, někteří však jejich snahu maříLidé třídí více, někteří však jejich snahu maří

B I O
Do této nádoby odkládejte:
� Zbytky jídel
� Potraviny s prošlou záruční   
 lhůtou - bez obalu
� Skořápky vajíček a ořechů
� Rostlinný odpad ze zahrad   
 – listí, tráva, plevel, větve

NEVHAZUJTE:
� Velké větve
� Uhynulá domácí zvířata,
 maso, kosti
� Oleje z potravin
� Tekuté a silně mastné potraviny
� Obaly od potravin – sklo, 
 plasty, plechovky

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme voliče

pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 

5. - 6. 6. 2009,
že poslední termín pro podání 

žádostí o voličský průkaz
je dne 21. 5. 2009 do 16.00 
hodin v kanceláři č. 108 
Městského úřadu Bílina.

Po tomto termínu nelze žádosti 
dále přijímat (viz. zák. č. 

62/2003 Sb., § 30, odst. 2)

K 1. 7. 2008 nabyla účinnosti 
další z mnoha novel živnosten-
ského zákona. 

Tentokrát však opravdu poměr-
ně rozsáhlá, s mnoha ustanove-
ními a změnami pro podnikatele 
přínosné a pro ně prospěšné, jak 
jsme Vás již upozorňovali. Dnes 
bychom ovšem chtěli poukázat 
i na změny, které již tak přínos-
né a prospěšné pro podnikatele 
nejsou. Jsou naopak zcela v roz-
poru s deklarovanou liberalizací 
a snížením povinností podnika-
telů ve vztahu k živnostenskému 
úřadu.

K této kategorii změn patří 
zejména skutečnost, že za jaké-

koli porušení živnostenského 
zákona tak, jak je defi nováno 
v § 62, živnostenský úřad musí 
uložit pokutu. A to bez možnosti 
správního uvážení a jakékoli jiné 
volby.

Proto apelujeme na všechny 
podnikatele (všechny, kteří vlast-
ní živnostenské oprávnění, byť 
samotnou podnikatelskou činnost 
nevykonávají), aby všechny své 
povinnosti vůči živnostenskému 
úřadu plnili v zákonem stanove-
né lhůtě. Předejdou tak nejedno-
mu překvapení a nepříjemnostem 
a ušetří i vlastní peněženku.

Lenka Haišová,
referentka ObŽÚ

Novela živnostenského zákona 
nepřinesla jen pozitiva

až 70 procent v letech 2010, 2013 
a 2020, ve srovnání s rokem 1995.

Pavlína Nevrlá

Bílinské ulice rozkvetlyBílinské ulice rozkvetly
Šedé a smutné ulice ve městě se na jaře krásně rozjasnily roz-
kvetlými stromy. Jednu z nejkrásnějších ulic, Bořeňskou, v tom-
to směru již zdobí velké růžové květy sakur. Procházka touto 
alejí za slunečného dne je výbornou uklidňující terapií.

Foto: Pavlína Nevrlá
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INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

Řeka Bílina (původní název je 
Bělá) dostala svůj název podle 
své bílé barvy. Jak by asi byla 
pojmenována dnes? Na svém 
horním toku by to možná bylo 
stejné jako v historii. Pramen 
Bíliny je totiž ukrytý v lesích 
Krušných hor a z kopců putu-
je voda k Jirkovu svěží a čistá, 
splňuje zde i náročné požadav-
ky na kvalitu pitné vody pro 
kojence. Za Jirkovem už je 
hůře. Srážkové vody z kanaliza-
ce a přečištěné vody z čističky 
odpadních vod, které se do ní 
vlévají, zanechávají již na její 
kvalitě nesmazatelné stopy. Ale 
tak je tomu i u spousty dalších 
toků, do nichž se vlévají přečiš-
těné odpadní vody. 

Do řeky se však i po vyčiš-
tění vody v čistírně odpadních 
vod neboli v ČOVce nedostá-
vá naprosto čistá voda. Vlastní 
dočištění probíhá v přírodním 

prostředí, v tzv. recipientu, 
jímž je vodní tok, do kterého 
předčištěná voda odtéká, napří-
klad řeka Bílina. Samočisticí 
schopnost recipientu spočívá 
ve schopnosti zbavit se znečiš-
tění přirozenými procesy. Jenže 
dřívější zásahy do koryta řeky 
Bíliny a nízký stav vody velice 
negativně ovlivňují schopnost 
samočištění. Víte, že kromě kra-
tičkých úseků, je celá řeka pře-
ložena do jiného koryta? A na 
některých místech je dokonce 
svedena do potrubí. 

Tak jak řeka protéká krajem, 
přibírá logicky další a další 
nečistoty. Velký objem před-
čištěné vody přibírá v blízkos-
ti Záluží u Mostu. Čistírenský 
komplex v areálu Chempark 
Záluží má kromě čištění vod 
z chemické výroby a z jednot-
livých rafinérských procesů na 
starosti i čištění splaškových 

Řeka Bílina – kdysi symbol bělostné čistoty, dnes stále ještě 
jedna z nejšpinavějších řek na území České republiky. A to 
má, alespoň doufejme, nejkritičtější roky dávno za sebou. Ve 
druhé polovině 20. století patřila dokonce mezi nejznečištěněj-
ší řeky na světě. Proč a jak získala řeka toto nechvalné oce-
nění? Kde se stala chyba a jak se naopak daří čistotu vody 
v jejím korytu zlepšovat? Informace o problematice čištění 
odpadních vod přináší další článek Ekologického centra Most 
z cyklu „Chemie a životní prostředí“.

U pramene mohou pít vodu z Bíliny i kojenci, proč ne i dále?

vod z městských aglomerací 
Litvínova a Meziboří. 

Areál Záluží, kde sídlí několik 
chemických provozů, však není 
jediným průmyslovým areálem 
v blízkosti řeky. Cestou k Labi 
musí Bílina projít ještě celou 
řadou dalších úskalí a znečištění 
z městských čističek odpadních 
vod i z řady výrobních a prů-
myslových podniků. Od počátku 
90. let se kvalita vody v Bílině 
výrazně zlepšila, čistá však Bíli-
na nebude asi nikdy. „Vybrala“ 

si, bohužel, špatnou trasu v prů-
myslové oblasti. Navíc, i přes 
podstatné zlepšení zůstávají 
na jejím dně staré ekologické 
zátěže z dob, kdy byly vypouš-
těny odpadní a technologické 
vody de facto bez čištění. Na 
dně řeky se usadila rtuť, mazut 
i další jedovaté látky, jejichž 
likvidace není otázkou několika 
let, ale celých desetiletí. 

Bc. Dana Kovaříková,
Ekologické centrum Most

V pátek 24. dubna zahájil sezó-
nu areál minigolfu na kyselce. 
Lidé se i letos mohou těšit na 18 
jamek s různou obtížností, zálud-
nostmi i nerovností povrchu. 
Kromě oblíbeného minigolfu je 
zde návštěvníkům k dispozici 
také kulečník, ping-pong, šipky. 
Samozřejmě je zde také pořád 
možnost občerstvení,“ upozornil 

provozovatel minigolfu Milan 
Stařeček. 

Otevírací doba areálu ve všední 
den je od 15 do 20 hodin. V sobo-
tu a v neděli od 10 do 20 hodin. 
S počátkem prázdnin se však 
bude otevírací doba měnit – to se 
dveře minigolfu otevřou v deset 
hodin dopoledne a zavřou v deset 
hodin večer.  (pn)

Přijďte si zahrát minigolf, už je otevřeno

Jimlín, Lounsko/ Ztratil se vám 
pejsek? Hledali jste v okolních 
ulicích, čtvrtích a pak i v útulku 
v Mostě či Teplicích a pejsek 
nikde? Pak je možné, že našel 
dočasné bydlení v útulku v Jimlí-
ně. Bílina je totiž spádovou 
oblastí pro tento útulek a zatou-
laní mazlíčci se vozí právě tam. 

Útulek je v současné době pře-
plněný, mnoho psů je zde prá-
vě z Bíliny. Zda tam není právě 
ten váš zaběhnutý, se můžete 
přesvědčit na internetových 
stránkách www.utulek-jimlin.
wz.cz nebo na telefonním čísle 
604 451 258.

Do Jimlína se dostanete, když 
pojedete z Loun směrem na Žatec 
a skoro na konci obce Zeměchy 
(první za Louny) odbočíte doleva 
směr Jimlín, Hřivice, Solopysky. 
V zápětí vjíždíte do obce Jimlín. 
Projedete kaštanovou alejí a za 
železničním přejezdem odbočí-
te doleva, do kopce směr zámek 
Nový Hrad. 

Jimlínský útulek pro opuštěná 
zvířata se nachází v bývalém are-
álu zemědělského družstva pod 
zámkem. Je to třetí brána po levé 
straně od železničního přejezdu, 
skoro v zámeckém parku. 

Pavlína Nevrlá

Zatoulaného psa hledejte i na Lounsku

Řeka Bílina zřejmě zcela čistá nikdy nebude, na dně se usadila rtuť
a mazut Foto: Pavlína Nevrlá
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pondělí 11. května, 16.00 hodin

DEN MATEK
K tanci a poslechu hraje PICHLOVAN-

KA. Vstupné: 10,- Kč

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
Pátek 1. května, 10.00 hodin

MÁJOVÝ JARMARK
Podrobný program na samostatných 

letácích. 

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 5. května, 17.00 hodin

CRAZY GANG – ZÁHADA
SŘÍBRNÉHO DOLU

Norsko/Rodinná komedie. Český dabing.

Příběh o partě kluků, kteří se nebojí 

žádného dobrodružství…¨Hrají: Robert 

Opsahl, Ole Martin Volner, Jakob Beranek 

Hvattum … Vstupné: 65,-Kč 94 minut, MP

Více na: http://www.atypfi lm.cz/0107.htm 

KINO HVĚZDA
Sobota 2. května, 19.00 hodin

POCHYBY
USA/Drama. České titulky. Meryl Streep 

v dramatu z prostředí církevní školy…

Hrají: Meryl Streep, Philip Seymour

Hoff man… Vstupné: 70,-Kč 104 minut

P–12, Více na: http://www.falcon.cz/fi lm.

aspx?fi lm=853

6. a 7. května, 19.00 hodin

KURÝR 3
Francie/Akční. České titulky. Pravidla 

zůstávají stejná, až na jedno… Hrají: Jason 

Stathan, Robert Knepper, Francois Ber-

léand, Vstupné: 65,-Kč 100 minut, P–12 

Více na: http://www.spi-fi lm.cz/fi lm.

php?fi lm_id=481 

Sobota 9. května, 15.00 a 17.00 hodin

BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 

USA/Animovaný. Rodinný. Český 

dabing. Neobyčejné dobrodružství super 

psa Bolta. České znění: Saša Rašilov, 

Hana Ševčíková, Pavel Tesař, Pavlína 

Dytrtová…

Vstupné: 70,-Kč, 103 minut, MP

Více na: http://www.falcon.cz/fi lm.

aspx?fi lm=798

Úterý 12. května, 19.00 hodin

MILIONÁŘ Z CHATRČE 

USA/Drama. České titulky.

Příběh o tom, jak se kluk z ulice dokázal 

dostat tam, kam se nedostali ani hoši 

z lepších rodin. Hrají: Dev Patel, Freda 

Pinto, Anil Kapoor …

Vstupné: 65,-Kč, 120 minut, P–12 

Více na: http://www.bontonfi lm.cz/mili-

onar-z-chatrce.html 

13. a 14 května, 19.00 hodin

PO PŘEČTENÍ SPALTE 

USA/ Černá komedie. České titulky.

Inteligence je relativní… Hrají: George 

Clooney, Brad Pitt, John Malcovich, Tilda 

Swinton … Vstupné: 65,-Kč, 96 minut, 

P–15 , Více na: http://www.palacepictures.

net/index.php?mv=po_precteni_spalte

NÁŠ TIP
Lázně Kyselka

MÁJOVÝ JARMARK

1. května

HLAVNÍ SCÉNA (Letní amfi teátr)

10.30 – 11.30

FATE MAGAZINE - rock

12.00 – 12.30

PETER´S BAND – punk rock, rock 

a heavy

13.00 – 14.00

KAMELOT – folk a country

14.30 – 15.30

YELLOW – rock 

16.00 – 17.00

YO YO BAND

17.30 – 18.30

DAVID KRAUS S KAPELOU - rock

21.00 – 23.00

MAMMA MIA - USA/Muzikál, 

Komedie, české titulky

SCÉNA U KÁDI

11.15 – 12.15

HAŠLERKA – šanson, jazz

12.45 – 13.45

PŘAŽŠTÍ PEPÍCI – housle,

harmonika

14.15 – 15.15

BÍLIŇAČKA – dechová hudba

15.45 – 16.45

CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUŠANA 

KOTLÁRA

DĚTSKÁ SCÉNA

(Růžový palouček)

PROGRAM NA PÓDIU 

(a před pódiem)

10.00 – 14.00 hodin

program DOMU DĚTÍ

A MLÁDEŽE v Bílině

- Karaoke

- vystoupení fl étnistů,

malých baletek, Kendó

14.00 – 15.00 hodin

ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ 

Zábavný pořad pro děti a rodiče

nejen o malování s hercem

MILOŠEM NESVADBOU

a JANEM SUSOU, následuje autogra-

miáda, prodej knížek.

Vystoupení oceněných dětí ze soutěží 

„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2009“

15.00 – 15.15 hodin

Mostecké mažoretky a roztleskávačky 

K. Hlaváčikové

15.15 – 15.25 hodin

program Domova se školou

Kostomlaty p. Milešovkou

(zpěv, tanec)

15.25 – 15.35 hodin

SHOW DANCE I. – taneční

vystoupení  žáků ZUŠ F. L. Gassman-

na v Mostě uč. Kamily Hlaváčikové

15.35 – 15.45 hodin

program Domova se školou

Kostomlaty p. Milešovkou

(tanec, hra na nástroje)

15.45 – 16.00 hodin

SHOW DANCE II. – taneční vystou-

pení žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v 

Mostě uč. Kamily Hlaváčikové

VÝTVARNÉ DÍLNY DDM Bílina 

(po celou dobu programu)

- malování na sádru

- výroba náušnic z keraplastu

- papírová házedla

- květiny z papíru

DDM Bílina - DĚTSKÝ KOUTEK 

PRO PŘEDŠKOLÁKY

klouzačka, trampolína, malování

SCÉNA NA KAFÁČI 

12.30 – 13.30

ST JOHNY BAND - blues

14.00 – 15.00

BLUE GATTE – bluegrass Plzeň

15.30 – 16.30

PŘELET M.S. – vokál Blovice

17.00 – 18.00

KŘÁP – bluegrass Bílina

18.30 – 19.30

HADRAPLÁN – folk Osek

20.00 – 21.00

PEPA ŠTROS

21.30 – 22.30

KAMARILA – rock Teplice

HISTORICKÁ SCÉNA (U Altánu)

VIRTUS VINCIT

10.00

Zahájení průvodu

na Mírovém náměstí

10.20

Příchod průvodu do místa produkce

10.30

Vytroubením zahájeny

ofi ciálně slavnosti

10.40

Rytířské klání - vítěz klání získá růži

a šátek od královny Jany

11.00

Koncert dobové kapely

11.45

Vystoupení kejklíře

12.15

Divadelní vystoupení

13.15

Dobové tance

14.00

Koncert dobové kapely

14.45

Ukázky šermu

15.30

Vystoupení kejklíře

16.00

Divadelní vystoupení

17.00

Koncert dobové kapely

18.00

Dobové tance

18.30

Ukázky práva útrpného

19.30

Koncert dobové kapely

20.00

Gladiátorská aréna

20.45

Ohňová show

Výstavní síň Lázně Kyselka

(hlavní budova lázní)

od 10.00  

Výstava vzpomínkových kufrů

klientů Domova důchodců Bystřany 

- součástí výstavy jsou i ruční práce 

klientů DD Bystřany

30. dubna 2009

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

BÍLINA POŘÁDÁ:

Pátek 1. května

Jarmark – Růžový palouk

– Karaoke, program pro děti

Pondělí 4. května

Baltíkova akademie – od 16 hodin, 

vstup zdarma, děti z kroužku

Tvořivá informatika s Baltíkem

budou prezentovat své nejzdařilejší 

programy

Úterý 5. května

Výtvarná dílna – od 16. 30 do 18.30, 

výroba hodin, cena 70 korun

+ 25 korun na program pro děti

Sobota 9. května 

Turnaj ve fl orbalu – od 10 hodin, 

sportovní hala ve Studentské ulici, 

informace na recepci DDM

Čtvrtek 14. května

Korálkování 2 – od 17.30

do 21 hodin, vstup 15 korun

s vlastním materiálem a 65 korun

s dodaným materiálem

Regionální muzeum

v Teplicích

u příležitosti 

MEZINÁRODNÍHO 

DNE PAMÁTEK

v sobotu 18. dubna

nabízí všem návštěvníkům 

zámku vstup do všech

prostor za snížené vstupné. 

Regionální muzeum

v Teplicích, p. o.,

www.muzeum-teplice.cz, 

tel: 417 537 869
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Rada města na své 8. schůzi konané dne 15. 4. 2009 mimo jiné:
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu 
oslovit právní zástupce k možnos-
ti zastupování města v záležitosti 
nepřesně vypracované projektové 
dokumentace na lávku přes řeku 
Bílinu a silinici I/13.   
     
   Schválila:
Navýšení rozpočtu odboru nemo-
vitostí a investic (ONI) ve výši 
543.000 Kč na akci „Zateplení 
a výměna oken v ZŠ Za Chlu-
mem, Bílina“. 

Navýšení rozpočtu (ONI) ve 
výši 385.000 Kč na akci „Opravy 
odběrového plynového zařízení 
Za Chlumem 753 - 756/3.“ 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Klu-
bem rybolovné techniky Bílina 
ve výši 5.000 Kč, na uspořádá-
ní VIII. ročníku Severočeského 
poháru v rybolovné technice, kte-
rý se bude konat dne 26.4. 2009 
v Bílině. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Klu-
bem rybolovné techniky Bílina 
výši 5.000 Kč, na uspořádání Čes-
kého poháru v rybolovné technice 
(Pohár Ústeckého kraje) – nomi-
nace na Mistrovství světa žáků 
a juniorů 2009, které se uskuteční 
ve Švýcarsku. 

Navýšení rozpočtu odboru škol-
ství a kultury ve výši 8.000 Kč na 
pronájem KD Fontána, na setkání 
občanů zaniklých obcí, které se 
uskuteční 23. května 2009. 

Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve 
výši 154.000 Kč na úhradu platů 
pracovníků speciálně pedagogic-
kého centra dle žádosti ředitelky 
ZŠ (bude hrazeno z Programu 
podpory sociálního začleňování). 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST Bílina ve výši 
11.000 Kč na účast na Mistrovství 
Evropy JKA, které se uskuteční 
ve dnech 23. - 24. května 2009 
v Srbsku. 

Navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve 
výši 150.000 Kč na akci BOŘEŇ 
MYSTERIA OPEN AIR , která se 
koná 27.6.2009 v Bílině. 

Odvolala:
Mgr. Bc. Marii Sechovcovou 
z funkce členky Redakční rady 
Bílinského zpravodaje, na vlastní 
žádost. 

 Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akce: 
a) Oprava chodníku v uli-
ci Kpt. Jaroše – SUNN, Bílina 
(naproti hasičům) 
b) Oprava chodníku v ulici 
Sokolská, Bílina 
c) Oprava chodníku v ulici Bílin-
ská u silnice I/13, Bílina 
d) Oprava chodníku v ulici B. 
Němcové, Bílina 
e) Oprava chodníku v ulici Voja-
nova, Bílina 
f) Oprava chodníků v ulici Fűg-
nerova, Bílina 
g) Oprava chodníku v ulici 
Kpt. Jaroše – SUNN, Bílina (před 
garážemi naproti bývalé Jednotě) 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 na akci „Opravy 
odběrného plynového zařízení“ 
pro bytový dům Za Chlumem čp. 
753-756/3 v Bílině je nabídka fir-
my ZATMOST, sdružení Most. 

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Restaurování 
sochy Panny Marie a architektury 
Mariánského sloupu“ dle směr-
nice č. 04/2007 MgA. Michalu 
Polákovi – AVU Praha, jako spe-
cializovanou zakázku. 

Projednala:
Zápis z jednání komise pro život-
ní prostředí, dopravu a bezpeč-
nost ze dne 6. 4. 2009 a ukládá 
tajemníkovi městského úřadu: 
a) pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic jednáním 
(za účasti vedení města) s panem 
Karlem Císařem, ohledně opravy 
chodníku s případnou účastí měs-
ta na p. č. 95/1 u bývalého zámku 
(klub 69),
b) prověřit možnost okamžité-
ho exekučního řízení s dlužníky 
města Bílina při vyplácení sociál-
ních dávek,  
c) pověřit vedoucího odboru 
dopravy prověřením možnosti 
zjednosměrnění Sklářské ul. smě-
rem do města. 
d) pověřit vedoucího odboru 
dopravy zpracováním obecně 
závazné vyhlášky města Bíliny 
o přidělování parkovacích míst 
osobám zdravotně postiženým.  
   

Vzala na vědomí:
Žádost pana M.H. a nevydává 
předběžný souhlas se záměrem 
výstavby fotovoltaické elektrár-

ny na pozemcích p. č. 2251/6, 
2251/5, 2389/4 a 2389/3 v k. ú. 
Bílina a na p. č. 177/36, 443, 338 
a 440/3 v k. ú. Břežánky. 

Žádost společnosti Sun Pi, s. r. o., 
Písek a nevydává předběžný sou-
hlas se záměrem výstavby foto-
voltaické elektrárny na pozemku 
1675/6 v k. ú. Bílina. 

Odborné posudky na stromy ros-
toucí v ul. Kyselská a v ul. B. 
Němcové, zpracované Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR, 
středisko Ústí n/Labem. 

Informaci vedoucí odboru škol-
ství a kultury ohledně provozu 
mateřských školek v období let-
ních prázdnin. 

Informaci ředitelky KC Kaskáda 
o uspořádání akce BOŘEŇ MYS-
TERIA OPEN AIR dne 27. 6.na 
2009 v letním kině v areálu lázní 
Bílina Kyselka. 

Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o hos-

podaření za leden-březen 2009 na 
skládce Chotovenka-pískovna. 

Odstoupení pana Zdeňka Rendla 
ml. z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., na vlastní 
žádost, ke dni 7. dubna 2009. 

Zápis ze sociálně zdravotní komi-
se ze dne 11. března 2009. 

Výpověď z nájemní smlouvy 
panu Petru Müllerovi z proná-
jmu nebytových prostor o výměře 
145,51 m2 v I NP, ul. Tyršova č. 
320 – internetová kavárna, k datu 
31. května 2009. Nebytový pro-
stor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu za cenu dle Směrnice 
MěÚ. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední

desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty měs-

ta a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Nabídka: hudební obor (pro děti od 5 let)
 taneční obor (od 5 let),
 výtvarný obor (od 6 let)

Zápis je spojen s talentovou zkouškou.

Více informací na tel. 417 823 095 
nebo www.zus-bilina.cz

Základní umělecká škola Bílina
Mírové nám. 21   

Zápis žáků pro školní rok 
2009/2010

se koná ve dnech 4. – 7.
a 11. - 14. května 2009 
mezi 14. – 18. hodinou 

Dne 6. května 2009 to bude 8 let,

co nás navždy opustil milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan

BOHUMÍR
JANDA
Kdo jste ho znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi. 

Děkuje manželka
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Jak už to snad v Bílině ani nemůže 
být jinak, dvorce jsou i letos výbor-
ně připraveny. To ukazuje na kvalitu 
práce našich zaměstnanců pánů Šno-
ra a Sysla, které i v průběhu léta uvi-
díte areál zvelebovat. Musíme také 
poděkovat brigádníkům z řad teni-
sového oddílu, neboť i oni přiložili 
ruku k dílu.

Další věc, která se podařila 
– občerstvení na kurtech má svého 
nájemce. Výběrovým řízením prošel 
jako vítěz provozovatel restaurace 

U Kádi. Nutno dodat, že velký zájem 
o toto zařízení nebyl. To ale nesnižu-
je naše očekávání, jak si občerstvení 
v novém povede. Jestli to bude stej-
ně jako ve zmiňované restauraci, či 
v jiných zařízeních, která mají stej-
ní majitelé v režii, pak jistě budeme 
spokojeni my i zákazník. A nastarto-
váno bylo okamžitě. Noví nájemci 
ihned začali s opravami a až se tento 
článek dostane k čtenářům, určitě už 
bude občerstvení v provozu.

Na tomto místě si dovolíme při-

pomenout, jaké má náš tenisuchtivý 
zákazník možnosti, kolik ho bude 
hraní stát. V pondělí až v pátek do 14 
hodin zaplatí za celý kurt 100,- Kč, 
po zbytek týdne 150,- Kč za hodinu. 
Dále je zde možnost naší již známé 
dvacetibodové permanentky za 600,- 
Kč, která je přenosná a použitelná na 
všech našich zařízeních. Na tenise 
odečteme jednotlivci za hodinu 2 
body, hraní ho tedy vyjde na 60,- Kč, 
celý dvorec na 120,-. Pro největší 
nadšence je zde potom sezónní vstup-

né – 3 tisíce a zlevněné za polovinu. 
Veškeré informace jsou na našich 
stránkách: www.sportbilina.cz.

Mgr. Jan Davignon, jednatel 
RSZ Bílina s.r.o.

NA TENISE JSOU VIDITELNÉ ZMĚNY
Již náhodný pozorovatel blížící se k tenisovým dvorcům v Bílině na Kyselce uvidí markantní změnu. Sloup 
zmizel! Pamětník dob minulých, který už dávno dosloužil a poslední roky pouze hyzdil nádherné prostředí, 
byl konečně odstraněn. Svědčí to o tom, že pro někoho je důležitější problémy řešit a ne jen o nich mluvit. 
Velkou zásluhu na likvidaci nefunkčního osvětlení má místostarosta Roman Šebek.

Zastupitelstvo města na svém 3. veřejném zasedání, které se uskutečnilo dne 23. 4. 2009, mimo jiné: 
Uložilo:

Tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění 
záměru využití pozemku p. č. 1683/96 
o výměře cca 4 000 m2 k. ú. Bílina na 
úřední desce a internetovém portálu. 
Za přípustné využití jsou považována 
obchodní zařízení, veřejné stravování 
a nerušící služby a drobné provozy, zaří-
zení církevní, kulturní, sociální, zdravot-
ní, sportovní a školská, malá ubytovací 
zařízení, odstavná místa a garáže slouží-
cí potřebě funkčního využití, nezbytné 
plochy technického vybavení, příslušné 
komunikace pěší, cyklistické, motorové 
a MHD, zeleň liniová a plošná.   
 Tajemníkovi MěÚ předložit radě 
města ke schválení vypsání výběrového 
řízení na nákup mobilní služebny, dle 
potřeb Městské policie Bílina.  

Rozhodlo:
Netrvat na splnění podmínky prodeje 16 
bytových jednotek, kterým byl schvá-
len záměr prodeje bytových jednotek 
v budovách čp. 752, 753, 754, 755, 
756, Za Chlumem, Teplické Předměstí, 
z majetku města Bíliny do podílového 
spoluvlastnictví dle Občanského zákoní-
ku a rozhodlo ponechat těchto 16 byto-
vých jednotek, o které nemají nájemníci 
zájem (10 bytových jednotek) , v majet-
ku města s tím, že prodej těchto podílů 
bude projednáván na červnovém zasedá-
ní zastupitelstva města.

Schválilo:
Prodej 99 bytových jednotek v budovách 
čp. 752, 753, 754, 755 a 756, v Sídlišti Za 
Chlumem, Teplické Předměstí.
Záměr prodeje části parcely č. 27/1 
o výměře cca 200 m2 k. ú. Bílina - 
Újezd, za kupní cenu 250 Kč/m2 s tím, 
že si žadatelé nechají na vlastní náklady 
vyhotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku.
Prodej objektu bez čp/če s parcelou č. 
1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, za 
cenu dle obálkové metody 200.000 Kč 
navýšenou o náklady vynaložené na 
zpracování znaleckého posudku. Kupu-
jícím je pan T.R., bytem v Ledvicích.
Výkup pozemku p. č. 1908/2 k. ú. Bílina 

o výměře 1 826 m2 od manželů K., za 
cenu 258.000 Kč. 
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 
1528/4 k. ú. Bílina o výměře 300 m2 za 
cenu 250 Kč/m2, dle cenové mapy.
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 
a společností Komerční banka, a. s., na 
krátkodobé uložení volných fi nančních 
prostředků města ve výši 30 milionů Kč, 
na dobu 6 měsíců. 
Záměr vytvoření komplexního plánu 
bezbariérových tras ve městě Bílina, dle 
podmínek „Vládního plánu“ Národní-
ho rozvojového programu mobility pro 
všechny. 
Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústec-
kého kraje ve výši 620.000 Kč na zabez-
pečení Ambulantní pohotovostní péče 
pro obyvatele správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, na rok 2009.
Přijetí dotace ve výši 8.500.000 Kč na 
dávky sociální péče – příspěvky v hmot-
né nouzi a příspěvky pro zdravotně 
postižené. 
Přijetí dotace ve výši 5.703.000 Kč na 
dávky sociální péče – příspěvek na péči. 
Přijetí daru od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov, ve výši 520.000 Kč na pří-
strojové vybavení Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., v Bílině a zároveň 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
fi nančního daru. 
Přijetí účelové dotace :
• na výkon státní správy v oblasti 
sociálních služeb pro obce s rozšířenou 
působností ve výši 259.000 Kč
• na činnosti vykonávané obce-
mi s rozšířenou působností v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 
546.000 Kč. 
Investiční příspěvek Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o., ve výši 175.000 Kč 
na zakoupení sanity.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a KLH Draci Bílina, 
o. s., ve výši 300.000 Kč, na pronájem 
ledové plochy na období srpen-prosinec 
2009. 
Záměr prodeje ojetého motorového 
vozidla zn. ŠKODA FELICIA KOMBI, 

registrační značka TPM 52-34 za zůstat-
kovou cenu, tj. 15.000 Kč. 
Záměr prodeje služebního automobilu 
zn. ŠKODA Felicia 1,9 D, registrační 
značka TPL 76-41, rok výroby 2000, za 
cenu 11.400 Kč. 
Uzavření smlouvy mezi městem Bíli-
na a HNsP, s. r. o., o poskytnutí účelo-
vého fi nančního příspěvku v celkové 
výši 450.000 Kč s tím, že 300.000 Kč je 
určeno na údržbu zeleně a 150.000 Kč 
je určeno na poskytnutí grantů z Pro-
gramu podpory sportu – Grant na tre-
néra sportovní organizace a uzavření 
smluv o dotaci mezi městem Bílina 
a s Atletickým klubem Bílina ve výši 
72.000 Kč, s KLH Draci Bílina ve výši 
72.000 Kč, s Lawen tenis club Bílina 
ve výši 60.000 Kč, se SCHOTOKAN 
KARATE MASOPUST DO Bílina ve 
výši 72.000 Kč, a s SK SIAD Bílina ve 
výši 96.000 Kč. 
Rozdělení fi nančních příspěvků spor-
tovním organizacím z Programu podpo-
ry sportu ve města Bílina na rok 2009, 
dle návrhu komise pro školství, kulturu 
a sport. 
Uzavření dohody o vzájemné spolupráci 
při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku mezi městem Bílina 
a Policií ČR, Krajské ředitelství policie 
Severočeského kraje, Územní odbor 
vnější služby Teplice. 
Činnost rady města v samostatné působ-
nosti za období od 4.2. do 1.4. 2009

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2009 
o užívání veřejného prostranství, dle 
návrhu předloženého vedoucí fi nanční-
ho odboru.

Projednalo
Zápis z 15. zasedání Finančního výbo-
ru Zastupitelstva města Bíliny ze dne 
15.4.2009.

Vzalo na vědomí:
Splnění usnesení ZM, kterým bylo 
tajemníkovi MěÚ uloženo:
• prověřit způsob nakládání s materi-
álem „Program regenerace památkové 
zóny“ v minulých letech

• předložit přehled projektových 
dokumentací a stavebních dokumentací 
potřebných pro získání dotačních titulů. 
Plnění trvalého usnesení , kterým je 
uloženo tajemníkovi MěÚ předkládat na 
každém zasedání ZM přehled podaných 
žádostí o dotační tituly a jejich úspěš-
nost.  
Informaci o hospodaření města, jeho 
zařízení a řízených organizací za rok 
2008. 
Přehled zůstatků fondů příspěvkových 
organizací města k 31. 12.2008.
Dopis Bílinské přírodovědné společnosti 
týkající se řešení situace ohledně obecně 
prospěšné společnosti Muzeum Bílina.
Zprávu o činnosti Městské policie Bílina 
za rok 2008.
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny ze dne 25. 
3. a ze dne 15.4. 2009 a zároveň schvá-
lilo doplnění plánu činnosti kontrolního 
výboru.
Informaci starosty města ohledně dal-
ších jednání s potencionálními zájemci 
o koupi areálu Lázní Bílina Kyselka. 
Informaci starosty města ohledně výstav-
by okružních křižovatek ve městě.
Odstoupení pana Oldřicha Bubeníčka 
z dozorčí rady společnosti Bílinské láz-
ně, o. p. s., na vlastní žádost.

Neprojednalo:
Rozpočtový výhled města na roky 2010 
– 2011, který bude předložen na dalším 
zasedání ZM.

Nezaujalo stanovisko:
K obecně závazné vyhlášce č. 02/2009 
o stanovení místního koefi cientu daně 
z nemovitosti od r.2010.
 K záměru zrušení obecně prospěšné 
společnosti Muzeum Bílina.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo

v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových stránkách 

města (www.bilina.cz)
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Na všech tuzemských závodech 
s celorepublikovou účastí vždy zís-
kala děvčata nějakou medaili a dá 
se na ně pohlížet jako na závodnice 
bojující o přední příčky v jednotli-
vých kategoriích. Velikým úspě-
chem byla účast Elišky Hladíkové 
na Memoriálu Hellmuta Seibla 
v rakouské Vídni. V konkurenci 33 
krasobruslařek s celé Evropy vybo-
jovala 18. místo, a z českých účast-
nic byla nejlepší. Závěr sezóny byl 
zakončen účastí na testech výkon-
nosti v pražských Vršovicích. Zde 

bylo dosaženo největšího úspěchu 
oddílu. Talentovaná Nicole Křeh-
lová excelentním předvedením 
deseti požadovaných prvků před 
přísnou komisí rozhodčích získala 
jako jediná ve své kategorii maxi-
mální počet bodů a tím nejvyšší 
možné hodnocení. Výkon, který 
předvedla naznačuje její účast na 
prověrkách talentované mládeže. 
Za tím vším úspěchem stojí veli-
ká podpora Města Bíliny, trpěli-
vost trenérky Miloslavi Koberové 
a v nemalé míře i obětavost rodi-

čů. V současné době dívky čeká 
trochu odpočinku a v srpnu zahájí 
novou sezónu dvou týdenním sou-

středěním na ploše Lovosického 
sportovního areálu.

Jiří Kolman

Rekapitulace sezóny bílinských krasobruslařek
Malé bílinské krasobruslařky za sebou mají další sezónu. Přes veš-
keré, zvláště zdravotní problémy, které letošní sportování  dopro-
vázely, můžeme konstatovat, že byla úspěšná.

Výtečný začátek sezóny v podání bílinských střelců
Vstup do jarní části letošní střelecké sezóny se vydařil střelcům 
v královské disciplíně Libovolná pistole 60 ran. V sobotu 18. dub-
na se zúčastnili soutěže O pohár hejtmana Karlovarského kraje, 
pořádané SSK Policie Sokolov (na sokolovské střelnici se v čer-
venci uskuteční MČR ve střelbě z historických zbraní).

Deštivé a chladné počasí ještě 
ztížilo už tak náročnou disciplínu 
jakou tzv. “libovolka“ je. Hrdi-
nou pochmurného dopoledne 
se stal bílinský Pavel Hubáček, 
který nejenže zvítězil v kategorii 
senioři, ale výkonem 519 bodů 
se stal absolutním vítězem sou-
těže a právem si odvezl i pohár 
hejtmana kraje. V kategorii muži 
a junioři bílinští také nedali 
nikomu šanci a obsadili všechny 
medailové příčky. S 505 body 
dosáhl na zlato Jan Kočí, stříbro 
si odvezl se stejným nástřelem 
505 bodů Jiří Filipovský ml. 
(měl horší poslední položku). 
Bronzovou příčku vystřílel slab-
ším výkonem 499 bodů Milan 
Zábranský. Bílinští tak podru-
hé za sebou odvážejí hejtmanův 
pohár, loni se to povedlo Jiřímu 
Filipovskému ml.

V neděli 19. dubna začala 
prvním kolem Oblastní stře-
lecká liga pořádaná SKP Sever 
Teplice v disciplíně Sportovní 
pistole 30+30. Početná výprava 
bílinských střelců se rozhod-
ně neztratila a rozjela svůj boj 
o obhajobu loňského druhého 
místa v družstvech a třetí příčky 
Pavla Komana v jednotlivcích. 
Tři desítky závodníků slibovaly 
pořádnou konkurenci. A Koma-
novi se dařilo, mezi muži a juni-
ory obsadil výborným výkonem 
564 kruhů druhé místo hned za 
domácím Ctiborem Arnoldem 
s 568 kruhy. Zábranský nevýraz-

ným výkonem 524 kruhů obsadil 
11. místo a Martin Veselý 14. 
místo. V kategorii ženy a dorost 
obsadil slušným výkonem 533 
kruhů druhou příčku Jan Kočí 
a výkonem 519 kruhů příčku čtvr-
tou Tomáš Veselý. V seniorech se 
na bronz prostřílel s 530 kruhy 
Pavel Hubáček, Miroslav Novot-
ný s 513 kruhy skončil sedmý. 
Bílinským uteklo ve družstvech 
první místo jen o dva body před 
SSK Meziboří a z třetího mís-
ta jim na záda dýchá pořádající 
SKP Sever Teplice. Další kolo je 
na pořadu 16. května opět v Tep-
licích. Milan Zábranský Pohár hejtmana KV kraje – Kočí, Filipovský, Zábranský

Foto: archiv klubu

Oddíl Shotokan karate-do 
Masopust Bílina uspořádal 28. 
března turnaj v nohejbalu tříčlen-
ných družstev. Na tento turnaj se 
přihlásilo pět družstev, a to – SKM-
BÍLINA, HEKŘI, MACHŘI, 

Nohejbal ve znamení bojovnosti
OOP Prosetice a POŠTABOYS. 
Tento turnaj byl pro neprofesioná-
ly, avšak boje probíhaly na vysoké 
úrovni a bojovnost jednotlivých 
týmů byla obdivuhodná.

Musím konstatovat že jsme 

Zleva Nicole Křehlová, Marie Švarcová a Dominika Kolmanová 

nečekali tak pozitivní ohlasy na 
tento první ročník nohejbalu. 
Všichni přítomní se shodli na tom, 
že konečně někdo uspořádal něco 
pro dospělé a dotáhnul to do zdár-
ného konce. Takže po vyčerpávají-
cích zápasech to dopadlo takto: na 
1.místě - POŠTABOYS,  2. místo 
– OOP Prosetice a 3.místo SKM - 
BÍLINA. Čtvrté a páté místo obsa-
dily teamy MACHŘI a HEKŘI. 
Všem zúčastněným teamům velice 
gratulujeme a děkujeme za krásně 
prožitou sobotu, dále děkujeme 
sponzorům KNAUF INSULATI-
ON, spol. s r.o. a městu Bílina. 

Příští ročník plánujeme na měsíc 
září nebo říjen.

Masopust Roman, prezident klubu
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Tým „Výběr SEVER“ tvořily 
nadějné hráčky ročníku 96 a mlad-
ší. Ve výběru měly své místo i dvě 
hráčky HC Draci Bílina – Alice 
Chadimová a Kateřina Zechovská. 
Obě děvčata se neztratila a patřila 
mezi opory teamu „Výběr SEVER“, 
který byl složen převážně z hrá-
ček ze severních Čech. Mužstva se 
utkala systémem každý s každým. 
Utkání to byla nesmírně vyrov-
naná, bojovná, ale hraná v duchu 
fair-play. Děvčata nejdříve zvítězila 
až po samostatných nájezdech nad 
Vídní 3:2 aby v následujícím utká-
ní s HC Jaroměř po samostatných 
nájezdech prohrála 3:4. Suverén 
turnaje HC Krkonoše nedal hol-
kám moc šancí a zaslouženě děv-
čata porazil 4:0. Druhý den, domácí 
hráči z Milevska nažhaveni touhou 

oplatit holkám porážku ze zimního 
turnaje, dělali vše možné, aby se jim 
odplata povedla. Makali a bojovali 
a nakonec se jim i odplata podařila 
- 1:0 vyhráli. Ovšem děvčata nijak 
nesmutnila a po výhře 7:0 nad Vese-
lí nad Lužnicí si odvezla z Milevska 
i tentokrát bronzové medaile. 

Konečné pořadí: 1. HC Krko-
noše, 2. Milevsko, 3. Výběr 
SEVER

Další společnou akcí dívčího 
Výběru SEVER, byl ve dnech
3. – 5. 4.2009 mezinárodní hokejo-
vý turnaj 4. tříd v Prostějově. Tým 
„Výběr SEVER“ tentokrát tvořila 
děvčata ročníku 97 a mladší a i ten-
tokrát měli bílinští Draci své zastou-
pení (viz. Foto) v podobě Debory 
Bartošové a Kateřiny Zechovské. 

V opravdu velice kvalitně obsaze-

ném turnaji, kde se utkalo deset špič-
kových týmů z České a Slovenské 
republiky to děvčata neměla vůbec 
jednoduché, ale ani tentokrát holky 
neprodaly svou kůži lacino. Přes-
tože nakonec porazily jen Topolča-
ny 2:1 v souboji o 9. místo, ostudu 
děvčata určitě neudělala. O lepší 
konečný výsledek, je zejména ve 
vyrovnaném utkání v základní sku-

pině s Kometou Brno, které prohráli 
2:3, připravila neschopnost vstřelit 
branku i z vyložených šancí.

Pokud bude návrh květnovou val-
nou hromadou ALKŽH přijat, měl 
by se „Výběr SEVER“ stát zákla-
dem nově se tvořící dívčí reprezen-
tace ČR do 15let. Věříme, že i tady 
budou mít děvčata z HC Draci Bíli-
na své místo. Martin Zechovský

V sobotu a neděli 21. a 22. března se na  zimním stadionu v Milevsku 
uskutečnil mezinárodní hokejový turnaj 5. tříd „Rafan Cup 2009“,  
za účasti týmů  HC Jaroměř, HC Veselí nad Lužnicí,  Výběr SEVER, 
WEV Vídeň, HC Krkonoše a domácí ZVVZ Milevsko.

Hokejové jaro bílinských děvčat

Závodilo se v disciplínách 
kata, kata team a kumite. Nej-
více obsazenou kategorii, byli 
mladší žáci, kde jich startovalo 
50. Celkově se přijelo poprat 
o kovy nejcennější 160 žáků. 
Tyto závody, byli i poslední vel-
kou zkouškou před nadcházejí-
cím ME JKA v Bělehradu. 

No a jak si naši závodníci vedli 
– mladší žákyně kata na 3. místě 
se umístila Emingrová Kamila, 
5. místo si odvezla Kupková 
Alexandra. Kumite 5. – 7. místo 
patřilo našim děvčatům Emin-
gerové, Kupkové a Piskáčkové. 
V kata team obsadily 2 místo. 
Starší žáci kata team skončil na 
2. místě. Starší žákyně 2. mís-
to v kata i v kumite vybojovala 
Šindelářová Barbora a kata team 
skončil na 2 místě. 

Takže i přes velkou konkuren-
ci si naši závodníci vedli velice 
úspěšně a jejich výkon musím 
hodnotit velice kladně a záro-
veň jim touto cestou děkuji za 

reprezentaci našeho klubu SKM 
BÍLINA. Dále děkuji sponzoro-
vi KNAUFINSULATION, měs-
tu Bílina, Duchcov, Severočeské 
doly za fi nanční podporu našeho 
klubu. Poděkování si zaslouží 
i rodiče, kteří doprovázely své 
ratolesti na tyto závody.

Roman Masopust

Osmnáct závodníků reprezentovalo Bílinu v Sokolově
V sobotu 18. dubna náš oddíl vycestoval na závody Národního 
poháru JKA mládeže do Sokolova. Reprezentovalo nás 18 závod-
níků . Někteří žáci byli poprvé na takto velkých závodech a svým 
přístupem nám dokázali, že jsou už připraveni účastnit se takto 
velkých turnajů.

Urputné zápolení, maximální 
snaha, mohutné povzbuzování, 
řada napínavých okamžiků, ale 
i krásná vystoupení. Tím vším 
se vyznačovala první Bruslař-
ská štafeta, kterou ve spolupráci 
s HC Draci Bílina a společností 
Sportovní a rekreační zařízení 
Bílina, s.r.o. uspořádala v březnu 
ZŠ Za Chlumem.

Soutěž, jejímž hlavním cílem 
bylo především zaujmout děti 
pro bruslení, hokej, či dokonce 
krasobruslení, byla určena pro 
děti mateřských škol a prvního 

stupně základních škol. Závodi-
lo se jak v jednotlivcích, tak ve 
štafetách. Pro mladé hokejisty 
byl připraven Bílinský Red Bull 
Crashed Ice. Závodní den obo-
hatila kromě ladných pádů také 
překrásná vystoupení bílinských 
krasobruslařek, která byla vskut-
ku pastvou pro oči.

Budoucí hokejové naděje 
bojovaly pod bedlivým dozorem 
hokejových trenérů, kteří zde 
nejen že působili v roli rozhod-
čích, ale především prováděli 
nábor pro hokejové družstvo. 

Někteří závodníci měli sice pro-
blémy udržet se na ledě, nicméně 
ani nespočet pádů jim nesebral 
úsměv a radost ze soutěžení. 
Závěr sportovního dopoledne 
ukončil exhibiční zápas malých 
bílinských hokejistů 3.-5. tříd.

Na všech zúčastněných bylo 
při odchodu z ledové arény vidět, 
že si první ročník Bruslařské šta-
fety řádně užili. Také cíl organi-
zátorů byl splněn – řada dětí si 
dala předsevzetí, že je příští rok 
uvidímě na zimním stadionu čas-
těji. J.N.

Bruslařská štafeta u malých zabodovala


