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Oslava probíhala již od dopo-
ledních hodin dnem otevřených 
dveří. Zájemci si mohli prohléd-
nout jednotlivé učebny a setkat 
se s učiteli. U příležitosti výročí 
škola vydala publikaci o historii 
i současnosti školy, kterou si kaž-
dý návštěvník odnesl domů.

Součástí slavnosti bylo dále 
setkání bývalých i současných 
učitelů a významných hostů. 
Nechyběl zde ani starosta města 
Josef Horáček: „To, že již 80 let 
funguje v Bílině ZUŠ, je opravdu 
neobyčejné. Je to pro celé město 
významná událost a přeji škole, 
aby jí další desetiletí přibývaly.“

K osmdesátinám přijely bílin-
ské ZUŠ popřát i ostatní základní 
umělecké školy v okrese. „Pod-
statou oslav bylo, aby bílinští 

obyvatelé zhlédli umění dalších 
škol a také aby tyto školy měly 
možnost zavítat do Bíliny a sezná-
mit se s ní,“ vysvětlil pojetí oslav 
ředitel školy. 

Žáci ZUŠ ukázali
své umění na výstavě

Od 16 hodin tak ve Výstavní 
síni U Kostela vernisáž předsta-
vila přítomným výstavu prací 
základních uměleckých škol z Bí-
liny, Dubí, Duchcova a Teplic. 
Zatímco Bílina nabídla to nejlepší 
ze svých prací například na téma 
město, obrazy založené na smys-
lech či také prostorová díla, Tep-
lice přijely s obrázky s náměty 
moře, hmyz či počasí a Duchcov 
nabídl historické období, v němž 
prožíval svůj největší rozkvět – 
baroko.

Hudební
a taneční koncert

Poslední část programu nabíd-
la koncert v Městském divadle. 

Byl rozdělen na dvě části, hudeb-
ní a taneční a celým koncertem 
provázela moderátorská dvojice 
Veronika Duchoslavová a Adam 
Šmejkal. 

První část zahájil Big Band 
složený z minulých a současných 
učitelů bílinské ZUŠ. Pak již ná-
sledovala představení jednotli-
vých škol z Bíliny, Dubí, Duchco-
va, Krupky a Teplic. Návštěvníci 
si mohli ponejvíce vychutnat hud-
bu v podání klavíru a zobcových 
či příčných fl éten. Dubí přijelo 
s Komoráčkem zobcových fl é-
ten, slečny Eva Strejcová a Jana 
Pochobradská z Krupky zahrály 
na klavír, teplická ZUŠ předved-
la hru na příčné fl étny, kontrabas 
a klavír a žáci duchcovské školy 
předvedli hru na fl étnu a klavír. 
Hudební část zakončili bílinští – 
Tomáš Minařík hrou na keyboard, 

ZUŠ důstojně oslavila svoje kulatiny
Bílina byla svědkem význačné-
ho výročí a oslav s ním spoje-
ných. V sobotu 3. října se ko-
nala oslava 80. výročí založení 
ZUŠ v Bílině. Je to věk úcty-
hodný, ale škola nestárne. Její 
věk se měří nadšením, tvůrčí 
prací a energií a ty podle slov 
ředitele školy Bc. Jiřího Kopy 
zdejší „ZUŠce“ určitě nechybí. 
Přesvědčit jsme se o tom mohli 
i na jejích oslavách.

pokračování na str. 2

Bílinské baletky při vystoupení části Neposlušné panenky
 Foto: Václav Weber

Pěvecký sbor ZUŠ s panem učitelem Jiřím Bidrmanem zahajoval několika písničkami vernisáž výstavy prací 
žáků ZUŠ Foto: Václav Weber
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přičemž řidič byl 
vyzván k ori-
entační dechové 
zkoušce na přítom-
nost alkoholu v krvi. Tento 
zkoušku odmítl s odůvodněním, 
že nepožil alkohol, nýbrž rumo-
vé pralinky. Lze se domnívat, že 
pralinek snědl nejméně vagón, je-
likož mu posléze bylo Policií ČR 
naměřeno 1,40 promile alkoholu. 
Případem se dále zabývá PČR pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu.

Zloději na stavbě 
Policisté z Bíliny vyšetřují pří-

pad, kdy neznámý pachatel odci-
zil během noci ze staveniště, kde 
probíhá rekonstrukce kanalizace, 
rámové bednění celkem za 235 
tisíc korun. To odmontoval z do-
končeného betonového zpevnění 
odtokové trubky. Naštěstí byl be-
ton zatuhlý, takže nedošlo k jeho 
poškození. V případě dopadení 
hrozí pachateli před soudem trest 
odnětí svobody až na tři roky nebo 
peněžitý trest.
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Nepříčetný narkoman
Strážníci MP byli vysláni k jed-

né z bílinských čerpacích stanic, 
kde měl dle oznamovatele ve vo-
zovce ležet neznámý muž. Hlídka 
na místě zjistila muže, který jevil 
známky intoxikace omamnou lát-
kou. Strážníci započali nezbytné 
úkony, přičemž intoxikovaný muž 
vůči strážníkům reagoval velmi 
agresivně až nepříčetně. Na hlíd-
ku MP se pokusil zaútočit injekční 
stříkačkou, přičemž vykřikoval, 
že jehla je infi kována smrtelnou 

chorobou, kterou sám trpí. Poslé-
ze stříkačku obrátil sám proti sobě 
a vyhrožoval, že si jehlu bodne 
do srdce. Strážníci byli vzhledem 

ke stavu muže a jeho výhrůžkám 
nuceni přistoupit k razantnějším 
prostředkům. Muž byl strážníky 
„odzbrojen“ a na místo byla při-
volána RZS. Zdravotníci muže 
umístili do zdravotnického zaří-
zení v Teplicích.

 
Výmluva na pralinky neobstála

 Bylo krátce po půlnoci, když 
hlídka MP spatřila vozidlo u něhož 
nesvítila koncová světla. Navíc ři-
dič zcela zjevně neovládal řízení 
vozidla. Vozidlo bylo zastaveno, 

Z deníku Městské policie Bílina
l 

ové 
tom-

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl 
mazlíček, může být právě tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? 
Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Hledáte svého mazlíčka?

Dědek:
12 let starý
kříženec NO, 
očkovaný a odčervený. 

Vhodný k domku se 
zahrádkou. Smutný
že nemá pána.

Žužla: štěně
7 měsíce staré, 
kříženka malinois, 
hodná a hravá. 
Vhodná jak
k domku se 
zahrádkou 
tak do bytu. 
Očkovaná
a odčervená.

Bešina: 4 roky 
stará fenka 
křížence. Milá 
společnice. Umí 
chodit na vodítku. 
Očkovaná
a odčervená. 
Vhodná 
do teplého 
domova.

Lišák: mladý 
kříženec akita inu. 
Veselý a hravý.
Očkovaný
a odčervený. 
Vhodný k domku 
se zahrádkou.

ý p

ý
NO

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.

Napište svůj námět
nebo dotaz na e-mail:

bz-namety@seznam.cz

(Ilustrační foto)

(Ilustrační foto)

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

  Září Kralovice
 – říjen – houby
  (dle zájmu)   

 28. 11. Drážďany   
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice

Komořinka zazpívala píseň Pava-
na z konce 16. století a nakonec 
dostala prostor školní kapela The 
Others.

Jestliže první část byla na po-
slech, druhá část byla pastvou pro 
oči. Zahájila ji dvěma vystoupení-
mi bílinská ZUŠ, pokračovala ZUŠ 
z Krupky, která svou část stylově 
nazvala Dárek pro vás. Se sklad-
bami od neznámých autorů přijeli 
tepličtí (Magie pralesa) a duchcov-
ští (V zákrutech času). Významný 
francouzský skladatel 19. století 
Leo Delibés napsal skladbu, na níž 
své umění předvedli žáci z Bíliny. 
Nesla název Neposlušné panenky 
a celý koncert jimi byl završen.

Bílinská část byla připomenutím 
několika nejzdařilejších choreo-
grafi í z minulého školního roku: 
„Jednotlivé části jsou z loňského 
roku a jedná se o moderní tanec 
s baletními prvky. Tyto části jsem 

vybrala proto, že jsme s nimi uspě-
li na soutěži ‚ZUŠek‘, na níž jsme 
vybojovali postup do krajského 
kola,“ řekla k bílinské taneční části 
učitelka Petra Běláčová.

Oslavy proběhly důstojně a po-
vedly se. Každý si jistě našel něco, 
co se mu líbilo, protože program 

byl opravdu bohatý, pestrý a zají-
mavý. Ctí jistě bylo to, že bílinské 
ZUŠ přijely popřát všechny ZUŠ 
v okrese. „Myslím, že můžeme 
být spokojeni. Vše proběhlo, jak 
mělo, a pokud byli spokojeni lidé, 
kteří přišli, můžeme být spokojeni 
i my,“ zhodnotil oslavy výročí ře-
ditel Jiří Kopa. Jana Karlová

Vystoupení holčiček z Krupky Foto: Václav Weber

ZUŠ důstojně oslavila svoje kulatiny
pokračování ze str. 1
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Do dvou tříd mateřské školy 
chodí po 25 dětech, jesle se stara-
jí o 20 dětí a při sebelepší vůli už 
jesle nemohou přijmout ani o jed-
no dítě více, jak vysvětluje ředi-
telka MŠ Bc. Zdenka Heinricho-
vá: „Bohužel nemůžeme do jeslí 
umístit více dětí, než je určená 
kapacita, vzhledem k technickým 
podmínkám zařízení. To znamená 
kvůli počtu sociálních zařízení, 
celkové ploše na hraní, na spaní, 
na jídlo. Rozměry nám neumožňu-
jí kapacitu nijak navýšit.“

Rozhoduje zápis
a práce

Do jeslí se tak nedostanou 
všechny děti, jejichž rodiče o to 
usilují. Jen pro letošní rok bylo 

odmítnuto asi osm zájemců. Podle 
starosty města Josefa Horáčka je 
zájem o jesle vždy dost nárazový 
a posílení jeslí se nechystá: „Ani 
nevíme, kde bychom vytvořili dal-
ší třídu, a město o tom zatím neu-
važuje.“

Příběhy jsou někdy složité 
a jesle pro maminky nezbytné, ale 
o přijetí, či odmítnutí rozhoduje 
květnový zápis. Záleží na tom, 
kdo dřív přijde, podá přihlášku 
a dodá evidenční list se všemi ná-
ležitostmi.

Upřednostňovány jsou také 
matky, které mají zaměstnání. 
„Pokud má v dnešní době mamin-
ka práci, snažíme se jí vyjít vstříc 
a o její dítě se v jeslích postarat,“ 
říká ředitelka. Jiný postup možný 
není, protože naplněná kapacita 

Tématický celek jsme zařadili 
do oblasti jarní přírody, hmyzu 
a rostlin a týden jsme zaměřili 
na vše, co se týká včel, čmeláků, 
včelařství a medu.

V průběhu týdne jsme si po-
vídali o všem, co se včelařství 
týká, učili jsme se písničky a ří-
kanky o včelkách, vybarvova-
li jsme omalovánky, „osahali“ 
jsme si včelí plást a „přičichli“ 
k propolisu.

Samozřejmě jsme ochutnali 
sladký med a společně s rodiči 
jsme si vyměnili pár vynikají-
cích receptů.

Celý týden vyvrcholil Včelič-
kovou slavností, která se kona-
la na školní zahradě, kde jsme 
zkompletovali týdenní přípravy 
a vytvořili včelí úl, který jsme 
zaslali do soutěže.

A výsledek se dostavil☺ 
Z celkem cca tří tisíc výrobků 
byl ten náš oceněn jako nej-
lepší a 23. září jsme si jeli pro 
výhru do hlavního města, kde 
pro všechny oceněné byl připra-
ven zábavný program. Nejprve 
jsme byli přepraveni vyhlídko-
vou lodí k pražské ZOO, kde 
se konalo slavnostní vyhlášení 
výsledků s bohatým kulturním 
programem. Poté následovala 
prohlídka zoologické zahrady 
a občerstvení.

Z ocenění máme obrovskou 
radost, ale nejvíce nás těší, že 
jsme zábavnou formou moh-
li přispět k záchraně včeliček, 
které jsou nezbytným řetězcem 
přírodního společenství!

Kolektiv dětí a paní učitelka
z MŠ Čapkova, Bílina

Drazí spoluobčané města Bíliny, 
srdečně děkuji především Vám pa-
mětníkům mých rodičů, o kterých 
dnes jistě víte, jak a k čemu mě 
vedle Vás jako sociálního systé-
mu výchovy vedli sami svou las-
kavou a moudrou výchovou. Oni 
sami, než odešli, kam je musíme 
všichni následovat, byli modelem 

mistra učení o charakteru osobnos-
ti a čestného života, na který si ze 
své dřívější spjatosti s nimi dodnes 
dobře pamatujete.

Mluvím o Vás, kteří výchovu 
dětí máte ve všech různých sférách 
právě na starosti. Vlastním vede-
ním systému výchovy jste úspěšně 
dopomohli rozvinout mé peda-

gogické vlohy pro obor asistent 
pedagoga, které jsem uplatnil při 
přijímacích zkouškách na střední 
škole v Mostě na výbornou. Prio-
ritní zásluhu na mých přirozených 
vlohách musím přiznat svým dra-
hým, dnes již zesnulým rodičům, 
kteří jako první v nich viděli hlubší 
smysl a možnost pro širší uplatnění 

v nápomoci společnosti. Ta měla 
spočívat ve zdárně absolvovaném 
teologickém studiu, ve kterém jsem 
zatím dosáhl jen na základy křes-
ťanské služby. Vám jako nejširší 
společnosti děkuji za to, že jste při 
všech mých životních skouškách 
byli a stále jste se mnou.

Lubomír Dunka

JEDINÉ JESLE V BÍLINĚ MAJÍ PLNO

VE ŠKOLCE VĚNOVALI TÝDEN VČELÁM

V Žižkově údolí je mateřská škola, jejíž součástí je i třída jeslí. 
V Bílině jsou to jesle jediné a jejich kapacita je plně obsazená.

v podstatě nedovoluje přijmout 
nové dítě během roku. Jen výji-
mečně se podle slov ředitelky stá-
vá, že se rodina odstěhuje a místo 
jejího dítěte se uvolní pro jiné.

Bohužel se také stává, že někte-
ré matky přinesou potvrzení o ná-
stupu do práce, ale po několika 
dnech do práce přestanou chodit. 
Služeb jeslí však dále využívají 
a nedají prostor těm, kteří je sku-
tečně potřebují.

Úskalí
„pětidenních“

Otázka, jestli dítě chodí každý 
den, je pro jesle také velmi důleži-
tá. Maminky, pobírající rodičov-
ský příspěvek, mají možnost si 
přivydělat. To v sobě skýtá mož-
nost umístit dítě do jeslí, ale pouze 
omezeně. S jeslemi může taková 
maminka počítat pouze na pět dní 

v měsíci. Pro miminko jsou však 
takové náhlé a nepochopitelné 
změny velmi zatěžující a stresují-
cí. „Dítě přijde v různé dny, které 
na sebe nenavazují. Neví, proč je 
najednou jinde, a nemá šanci si 
na prostředí zvyknout. Proto neu-
stále pláče a ovlivňuje tím i děti, 
které dochází pravidelné a zvyklé 
jsou. To poznamenává celkovou 
atmosféru,“ popisuje nevýhodu 
„pětidenních“ dětí ředitelka a do-
dává, „maminky si ani leckdy 
neuvědomují, že tím dítěti velmi 
ubližují a takový životní režim se 
na nich nutně podepisuje.“

Nezbývá než apelovat na mat-
ky, aby své děti do jeslí hlásily 
opravdu jen tehdy, pokud z růz-
ných důvodů nastupují do zaměst-
nání a není žádné jiné řešení. 

Jana Karlová

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Na základě vyhlášení celostátní soutěže „O pohár včelky Máji“, 
jejímž organizátorem byli Vyšehradští včelaříci při humanitár-
ním sdružení PRO TEBE, se naše MŠ rozhodla zapojit v měsíci 
květnu do projektu týdnem věnovaným na záchranu včel, kterých 
na celém světě dramaticky ubývá, a příroda se s touto ztrátou jen 
těžce vyrovnává.

Firma AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.
p rona jme

objekt bývalého autoservisu Citroën
ve Fišerov  ulici . 76 v Bílin  ke komer ním ú el m.

Objekt je vybaven zvedáky pro osobní a užitková vozidla a ostatním
dílenským vybavením. Po dohod  možné pronajmout i po ástech.

Doba pronájmu: neur itá. Smluvní cena: dohodou.

Kontakt: p. Vítek – tel.: 776 098 411
K PRONÁJMU IHNED !!!

INZERCE 1909/BZ
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„Prvního labradora jsem pořídila synovi asi před pěti lety. Volba 
labradora byla jasná, synův kamarád po nehodě měl pomocnici 
labradorku Niky. Teri, naše žlutá labradorka nám dala ze dvou 
vrhů 21 skvělých štěňátek. 

NÁŠ ŽIVOT SE PSY

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH?

Z prvního vrhu jsme si pone-
chaly světlou fenku Annie. Minu-
lý rok jsme na výstavě pozorovali 
krásné fl at coated retrívry.Velice 
nás zaujalo jejich skvělé chování 
a velmi přátelská povaha. K Vá-
nocům jsem si chtěla nadělit černé 
fl atí miminko. Jako první fl atík 
k nám do naší psí rodiny přišla 
holčička Ambra z Harcova. Její 
velmi něžná povaha a oddanost 
rozhodly, že si pořídíme fl atí-
ho kluka.Vasco černý fl atí kluk 
s námi žije tři měsíce a dnes je to 

nejšikovnější člen psí smečky…“
Začala vyprávění paní Dana 

Maděrová z Teplic, která přivezla 
s sebou do naší MŠ M. Švabin-
ského v Bílině ukázat psa Edu 
a fenku Barču z chovné stanice 
Dark Angel, která se zabývá Ca-
nisterapií. Canisterapie je způsob 
terapie, který využívá pozitivního 
působení psa na zdraví člověka. Je 
prováděna formou skupinovou či 
individuální.

Děti svým poutavým vyprá-
věním nadchla. Mohly si psa po-

hladit, česat ho, válet se s ním. 
Paní Maděrová upozornila děti, 
jak se mají chovat ke psu, které-
ho neznají. Ukázala jim, co psi 
umí, a přivezla s sebou i ocenění 

a poháry. Vysvětlila jim, že tito 
psi také soutěží. Psí dopoledne se 
vydařilo. Děti mají zase o další 
pozitivní zážitek více.

Růžičková Eliška, řed.MS

Foto: Václav Weber

Rekonstrukce chodníků se v drtivé 
většině provádějí výměnou obrubní-
ků a kompletního povrchu chodní-
ků za zámkovou dlažbu. Nejdražší 
oprava z fi nančních prostředků města 
byla letos provedena na chodnících 
v zadní části domů mezi ulicemi 
Fügnerovou a Pražskou, kde opravy 

přišly téměř na půl milionu korun.
Je vypracován seznam všech 

chodníků, které se v rámci těch-
to investic města postupně opraví. 
Celý objem je proveditelný za 12 
let. Do seznamu spadá i Litoměřická 
ulice, kde je chodník u pivovaru již 
značně poničený.

Termín jeho opravy však není 
dosud stanoven. Nejdříve musí být 
vypracována studie bezbariérových 
tras, která by měla řešit rekonstruk-
ce páteřních komunikací. To je pro-
jekt dotovaný z Evropské unie. Ho-
tovou studii by měl přinést asi konec 
letošního roku. Je možné, že ulice 
u pivovaru bude do bezbariérových 
tras zahrnuta a termín oprav bude 
stanoven až po předložení studie. 
Poté rada města rozhodne o termí-

nu zahájení prací a začne vyřizovat 
dotace.

Nejbližší možný termín zahájení 
oprav těchto komunikací je v roce 
2010, pokud všechno proběhne 
hladce a budou prostředky na spolu-
fi nancování městem.

Záměry slibují výsledný stav 
na úrovni doby, který je však pro lidi 
běžně procházející Litoměřickou 
ulicí zatím vzdálený a v mlhách.

Jana Karlová

Každým rokem vyčleňuje město pět milionů korun na opravy 
chodníků. V současnosti jsou pro letošní rok vyčerpány již čtyři 
miliony korun a jeden milion se do konce roku ještě uplatní.

Volná místa v domečku
Škola pro modelky

Záměrem je dívky naučit vše o modelingu.Jakým způsobem používat líčení, vy-
tvářet účesy, zapojit svojí fantazii při malování návrhů, vyrábět drobné šperky z ko-
rálků, hedvábné šátky a mnoho dalšího.

Dívky se učí, jak správně pózovat a chodit na předváděcích molech.
V rámci kroužku si mohou vše zkusit i v praxi, zapózovat před profesionálním 

fotografem, připravují si módní přehlídky, navrhují modely. Vše co se naučily a při-
pravily předvedou na akcích DDM, jako je ples či akademie.

Tento kroužek vede módní návrhářka Martina Tuháčková, která získala již něko-
lik ocenění ve světě módy.

Dívky se scházejí každý čtvrtek od 16 – 18:00 hodin. Cena kroužku je 800,- Kč 
na školní rok.

Milé dívky, přijďte do DDM v Havířské ulici, určitě budete spokojené.

Gymnastika (8 – 10 let)
Tento kroužek pod vedením Jany Pospíšilové a Michaeli Černé se schází každé 

úterý od 18.30 – 19.30 hodin.Sportovní gymnastika je určena pro děti od 8 – 10 let, 
starší děti po domluvě s vedoucím kroužku. Děti se seznámí se cvičením na nářadí 
– koza, kladina, hrazda a prostná. V náplni kroužku jsou další průpravná cvičení, 
držení těla, rovnováha a fl exibilita. Své dítě do tohoto kroužku můžete přihlásit bez 
talentových zkoušek. Cena kroužku je 1200,– Kč na školní rok.

Florbal
Sportovní kroužek fl orbalu přijme děti od 8 -14 let. Tréninky jsou každý pátek 

od 15:30 – 17:30 hodin ve sportovní hale ve Studentské ulici. Vedoucí tohoto krouž-
ku je Petr Audy. Děti se učí základy a pravidla hry, herní formace a základní údery. 
Cena je 1500,- Kč na školní rok.

U všech kroužků nabízíme možnost splátkového kalendáře.Veškeré informace 
a platby na recepci DDM.

Věra Ryjáčková, studio sport



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 515. října 2009

Rozdíl v poměru nákupu ojetých a nových aut se sice zmenšil, 
ale ojetá auta stále vedou. Na co je třeba si dát při jejich nákupu 
pozor? V čem jsou nevýhody starších aut? Jaké jsou požadavky 
na auta? Na tyto a další otázky odpovídal vedoucí odboru dopra-
vy Miroslav Jedlička.

Letos v červnu se městu podařilo odkoupit poslední z celkového 
počtu šesti zahrad u silnice 1/13 při vjezdu do Bíliny od Mostu.

LIDÉ STÁLE KUPUJÍ VÍCE OJETÁ AUTA

MÍSTO ZAHRAD NEJSPÍŠE ZELEŇ

Část pozemku byla již předtím 
v majetku města a koupené zahrady 
byly srovnány se zemí a místo nich 
vysazena tráva. Nyní se zdárně po-
dařilo domluvit se i s majitelem po-
slední zahrady.

„Město o tyto zahrady usilovalo 
celá léta, protože to u hlavní silnice 
nevypadalo hezky. Naším záměrem 
je, aby příjezd do města vypadal 
úhledně,“ uvedl místostarosta Ro-
man Šebek.

Zatím není jasné, co místo zahrad 
bude.: „Místo srovnáme a uklidíme 

a asi zde bude zelená plocha s ně-
jakým porostem nebo možná roz-
šíření rekreační sportovní plochy, 
ale zatím je to jen vize, není to ještě 
vymyšlené,“ vysvětluje pan Šebek. 
Bude třeba se podřídit povodí Ohře, 
protože se jedná o ochranné pásmo: 
„Povodí Ohře se vyjádřilo poměrně 
přísně, takže více než zeleň asi nelze 
očekávat. Město si nechá zpracovat 
studii, něco lze vymyslet i třeba s po-
mocí zahradního architekta,“ řekl 
místostarosta.

Než se však začne cokoliv dít, 

1. Jaké jsou v Bílině počty aut 
v posledních třech letech? 

V roce 2007 bylo registrováno 
1349 vozidel, v roce 2008 jich bylo 
1860 vozidel a v roce 2009 zatím 
1133 vozidel.

2. Kolik je v evidenci automobilů 
celkem?

Městský úřad Bílina registruje 
celkem 18568 silničních vozidel.

3. Kolik z toho jsou auta nová 
a kolik z toho jsou auta starší?

Pojem nové vozidlo znamená vo-
zidlo dosud neregistrované, každé 
zaregistrovaní vozidlo je již vozidlo 
ojeté, „ojetina“. Pod tímto pojmem 
si tedy mohou občané představit ja-
kékoli vozidlo, které již bylo zaregis-
trované, a tudíž má svého vlastníka. 

Samozřejmě záleží na dalším 
vývoji vozidla, což znamená stáří 
vozidla, počet najetých koliemtrů 
a míra opotřebení vozidla vůči stáří. 
Následně se vozidlo začne potýkat 
s problémy na stanici STK na pra-
videlných kontrolách a je nutno jej 
začít opravovat a opotřebení díly je 
nutno vyměnit.

8. Co byste doporučil lidem při 
nákupu ojetého vozu? Na co si dát 
pozor?

Především by se měli občané 
zaměřit na to, jestli souhlasí identi-
fi kátory vozidla s technickým prů-
kazem, dále by měli zjistit, jestli vo-
zidlo nebylo havarované a jestli ne-
jsou „stočené“ najeté kilometry. Vše 
lze zjistit v odborných servisech.

4. Jaké je v evidenci nejmladší 
auto a jaké nejstarší?

Nejstarší vůz je AERO 30 z roku 
1936.

Nejmladší vůz Kia Picanto z roku 
2009.

5 Jaký má vliv stáří vozů na ne-
hodovost?

Na nehodovost má vliv zejména 
nekázeň řidičů (rychlá jízda, ne-
dání přednosti, alkohol atd.). Stáří 
vozu nehodovost neovlivňuje jako 
takovou, ale nepřímo se podílí 
na následcích nehody. Staré vozidlo 
postrádá prvky pasivní bezpečnos-
ti, když zejména při nárazu vozidel 
utrpí řidič daleko větší rozsah zra-
nění než s vozidlem novým, které je 
již vybaveno množstvím pasivních 
bezpečnostních prvků, jako jsou 
např. zesílené dveře, zařízení, které 
nevrazí motor do kabiny řidiče, ale 
pod vůz, bezpečnostní volanty, air-
bag apod.

6. Je v evidenci nějaké „kuriozní 
vozidlo“? Pokud ano jaké a co je 
na něm zvláštního?

Za kuriózní vozidlo považuji Jep-
pep Willys z roku 1942.

7. Jaký je trend v posledních le-
tech v nákupu aut?

V posledních měsících je tenden-
ce občanů kupovat auta nová, pro-
tože výrobci vozidel výrazně snížili 
cenu a existuje obava u nákupu 
ojetého vozidla s placením tzv. po-
platku za neplnění emisí dle zákona 
383/2008 Sb.

8. Kupují lidé spíše ojetá auta 
nebo nová?

V celé historii registru vozidel 
byl vždy poměr ojetého vozidla 
a nového vozidla zhruba 90 % 
ku 10 %. Pouze v letošním roce 
vlivem zákona č.383/2008 Sb., 
vlivem šrotovného v ostatních 

evropských státech a vlivem 
prudkého snížení cen nových vo-
zidel a vlivem hrozby placení tzv. 
„ekopoplatků“ se situace změnila 
na zhruba. 70 % ojetých a 30 % 
nových.

Nová vozidla si kupují zejména 
podnikatelé, které mohou odepiso-
vat v nákladech svých fi rem.

9. Jaké jsou požadavky na auto 
k zápisu do registru?

Je nutné mít platnou kontrolu 
emisních limitů, platnou STK, uza-
vřené zákonné pojištění a evidenční 
kontrolu na jméno nového majitele.

10. Jaké jsou požadavky na auto 
obecně, aby mohlo jezdit na našich 
silnicích?

Vozidlo musí splňovat podmín-
ky zákona č.361/2000 Sb., zákona 
56/2001 Sb., a v každém případě 
musí mít platnou STK a emise.

11. Co ovlivňuje vyřazení vozu 
z evidence?

Vyřazení vozidla z registru vo-
zidel ovlivňuje pouze rozhodnutí 
majitele, že vozidlo opravdu vyřa-
dit chce, a doklad o ekologické li-
kvidaci. Vyřazení neovlivňuje stáří 
vozu.

12. Dříve platila omezení vzhle-
dem ke stáří vozidel u aut dováže-

ných ze zahraničí. Jak je to nyní?
Po vstupu ČR do EU se situace 

změnila. Stáří vozidla může být 
jakékoli, podmínkou je pouze, že 
vozidlo musí mít typové schválení 
členského státu a nebo tzv. globál-
ní homologaci. U ostatních vozidel, 
která schválení nemají a nebo jsou 
dovezeny z jiných států než EU, 
platí maximálně 8 let od první re-
gistrace.

13. Kolik aut ročně se přiveze 
k registraci ze zahraničí?

Ročně se na odboru dopravy MěÚ 
Bílina schválí technická způsobilost 
u cca 3000 vozidel dovezených ze 
zahraničí. To však neznamená, že 
se vozidla registrují pouze v Bílině. 
Dovozci je distribuují do bazarů 
po celé ČR.

14. Změnilo se něco pro řidiče 
v rámci nové vyhlášky ministerstva 
dopravy číslo 283/2009 v souvis-
losti s registrem? Má nová vyhláš-
ka vliv na omezení starších vozů 
apod.

Vyhláška č.283/2009 Sb. pouze 
novelizuje vyhlášku číslo 341/2001 
Sb., tudíž nemá nic společného s re-
gistrem, pro řidiče vyplývá pouze 
jediná povinnost, a to doplnění lé-
kárničky.

ilustrační foto

uplyny zřejmě poměrně dlouhá 
doba. Pro tento rok město na to ani 
nemá v rozpočtu vyhrazené pení-
ze: „Letos to jistě nebude. Budeme 

to řešit někdy v průběhu příštího 
roku,“ uzavřel pan Šebek.

Jana Karlová
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Pokud navštívíte do 24. října Galerii pod Věží, přenesete se díky foto-
grafi ím do atmosféry života vzdálené země známé pod názvem Barma, 
dnes Myanmar, ofi ciálně Myanmarský svaz. V Bílině se koná výstava 
fotografi í teplického cestovatele Jiřího Reissiga nazvaná Barma – země 
nejen 1000 chrámů.

6 15. října 2009

Na výstavě můžete spatřit asi 
50 snímků různého charakteru, 
od přírody a kulturních památek 
až po zachycení nelehkého živo-
ta lidí v této jihovýchodní asijské 
zemi. Fotografi e byly pořízeny 
na přelomu roku 2006 a 2007, kdy 
se pan Reissig pohyboval po stá-
tech jihovýchodní Asie a 14 dní 
strávil i v Barmě.

Barma má 43 milionů obyva-
tel. Je to přímořský stát a jeho 
sousedy jsou Indie, Čína, Laos, 
Bangladéš a Thajsko. Nebarm-
ská etnika vedou soustavně boj 
proti ústřední komunistické vlá-
dě, ta však všechny protesty tvr-
dě potlačuje a její vojenská junta 
je obviňována z genocidy. „Po-

byt v Barmě byl pro mě opravdu 
silným zážitkem. Na jedné straně 
je to nádherná země památkami 
i přírodou a lidé v ní jsou dobří 
a přátelští, na druhé straně ne-
lze přehlédnout velkou chudobu 
obyvatel, kteří jsou utlačováni 
tvrdým diktátorským režimem. 
Například ještě před třemi lety 
se mohl dostat Barmánec na 18 
let do vězení za vlastnění mode-
mu,“ vykresluje Jiří Reissig ži-
vot v zemi. I z vystavených foto-
grafi í je patrné, s čím lidé nejvíc 
bojují: „Mají problém se vůbec 
uživit. Jejich největší starostí je, 
jak si každý den vůbec obstarat 
jídlo.“

Rozporná atmosféra krásné, 

OBRAZY KRÁSNÉ, ALE DRSNÉ ZEMĚ

Na výstavě uvidíte i život obyčejných lidí Foto: Václav Weber

ale utlačované země, v níž je 
život těžký, z vystavených fotek 
jen dýchá. Vstupné na výstavu je 
dobrovolné. Výstava je k vidění 
od pondělí do čtvrtka od osmi 
do šestnácti hodin, v pátek 
do patnácti hodin.

Fotografi e nejen z Barmy, ale 
i např. ze Srí Lanky, Nikaraguy, 
Hondurasu atd. a další informace 
naleznou zájemci na interneto-
vých stránkách Jiřího Reissiga 
www.reissig-foto.xf.cz.

Jana Karlová

V Domě dětí a mládeže v Bíli-
ně se v sobotu 3. října soutěžilo 
o postup do celostátního kola 
ve skládání puzzlí, ve hře Ubon-
go a Pentago. Soutěžit o postup 
přijelo do Bíliny na šedesát fi na-
listů z celého kraje.

Účastníky byli vý-
herci místních kol 
z ostatních Domů 
dětí a mládeže, stej-

ně jako veřejnost. Jedinou pod-
mínkou účasti v krajském kole 
byla správně vyplněná přihláš-
ka, kterou všichni mohli najít 
na webových stránkách Domu 
dětí a mládeže v Bílině. S orga-
nizací soutěžního klání pomáha-
li i kolegové z Oseka a z Duch-
cova.

Každá soutěž měla své ka-
tegorie. V soutěži ve skládání 
puzzlí bylo kategorií hned ně-
kolik. Děti do 10 let skládaly 
motiv krtečka, děti v katego-
rii 10 – 16 let pak motiv Pirá-
tů z Karibiku a dospělí motiv 

Pentago, Ubongo i puzzle mají své fi nalisty
– v Bílině se rozhodovalo o nejlepších z kraje

koně. Letošní novinkou byla 
Puzzle mánie. V této kategorii 
soutěžila družstva, každý sklá-
dal jeden obrázek, družstvo 
uzavírá hru po složení všech 

čtyř obrázků a jejich složení 
do společného velkého závě-
rečného puzzle obrazu. Vítězo-
vé ve skládání puzzlí postupují 
do celostátního finále, které se 

uskuteční poslední listopadový 
víkend v Praze. Ve hře Ubongo 
a Pentagon postupují do celo-
státního finále v každé kategorii 
první dva. Vlasta Vébr

PUZZLE:
kategorie nejmladší : Hana Zunová – Bílina
kategorie starších : Míša Štrálová – Bílina
dospělí : Mirka Jandová – Ústí nad Labem

týmy: sestry Jandovy, Jana Košťálová
a Jitka Návratová – Ústí nad Labem

PENTAGO:
kategorie do 15 let:

Vít Tišer – Osek
kategorie nad 15 let:
Michal Lavo – Bílina

UBONGO:
mladší kategorie:

Jana Novotná – Chomutov
starší kategorie:

Jitka Návratová – Ústí nad Labem

Podrobnější informace o dění v DDM Bílina hledejte na www.ddmbilina.cz.

V Ý S L E D K Y :
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Spisovatel, historik a publicista Vlastimil Vondruška přijel do Bíliny vyprávět o svém spisovatelském umění, 
o knížkách, které napsal, i o úskalích psaní příběhů z dávných časů. Beseda s ním se konala 30. září od 18 
hodin v klubovně Městské knihovny.

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

Spisovatel Vondruška vyprávěl v Bílině o středověku

Spisovatel Vlastimil Vondruška po-
depisuje v Bílině své knihy
 Foto: Václav Weber

Vlastimil Vondruška se narodil 
roku 1955 v Kladně a vystudoval 
historii na FF UK v Praze. Píše 
kromě vědeckých studií a popu-
lárně naučných knih především 
detektivní historické romány, 
jako jsou čtyři díly Letopisů 
královské komory, Mezi tiárou 
a orlicí, série románů Prodavači 
ostatků, Sběratelé ostatků a Vlád-
cové ostatků atd. Přízeň mnoha 
čtenářů si nejvíce získal soubo-
rem detektivních knih z doby 
vlády Přemysla Otakara II. ze 13. 
století. Hlavní postavou v nich je 
vzdělaný a čestný rytíř a králov-
ský prokurátor Oldřich z Chlu-
mu. V současnosti připravuje již 
11. díl příběhů s touto postavou. 
Vyjde ještě letos a ponese název 
Pečeť smrti.

Vykresluje věrně a čtivě život 
v tehdejší době, mentalitu lidí 
i atmosféru doby vůbec. To je 
podle něj velmi důležité: „Nesta-
čí jen nastudovat, jak chodili lidé 
oblečeni, co jedli, v jakých obyd-
lích žili. To jsou jen kulisy pro děj 
a vykreslení života v nich. Spiso-
vatel musí proniknout do jejich 
myšlení, náhledu na svět a názo-
rů, které se značně liší od názorů 
současného člověka. Pak teprve 
může být román věrohodný.“ Lidé 

ve středověku si prý více pomá-
hali, byli přátelštější a vše dělali 
naplno, pracovali i bavili se. Měli 
v sobě také více zakořeněny mo-
rální zásady a slovo jednou dané 
platilo jako zákon.

Příprava na román je pro pana 
Vondrušku vždy jinak dlouhá: 
„Záleží na období, o kterém píšu. 
Některá znám dobře, u jiných 
dlouho zkoumám detaily. Obecně 
je však důležitá hlavně inspira-
ce. Jsem přesvědčen, že v krajině 
zůstaly otisky dávných událostí. 
Například místa, kde se stal něja-
ký zločin, působí stísněně. A při-
jdu-li na místo, kde se něco stalo, 
začne se mi před očima rozvíjet 
děj.“

Po samotné přednášce a zají-
mavé debatě měli zájemci mož-
nost si některá autorova díla za-
koupit a nechat si je podepsat.

Pan Vondruška nebyl tento 
středeční večer v Bílině poprvé. 
Do Bíliny ho dříve přiváděl jeho 
velký koníček – horolezectví, 
kterému se aktivně věnoval přes 
20 let. Jeho oblíbeným cílem se 
stával Bořeň. A tak byl středeční 
večer také pro spisovatele příjem-
nou připomínkou dobrodružství 
nejen literárních.

 Jana Karlová

P J KA BEZ POPLATK TE

Šet it není špatné,...

ale užít si TE
je lepší ! 

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.
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ČEZ TEPLÁRENSKÁ PODPOŘILA JESLE V ŽIŽKOVĚ ÚDOLÍ

„Díky daru od ČEZ 
Teplárenské jsme si 
mohli dovolit nový ná-
bytek do našich jeslí, 
které navštěvuje dvacet 
dětí ve věku jednoho 
roku až tří let. Kon-
krétně jsme ji investo-
vali do skříněk na ob-
lečení a boxy na obuv 
ve vstupní šatně. Zbylo 
nám i na nové ručníko-
vé boxy,“ uvedla Zdeň-
ka Heinrichová, ředi-
telka MŠ Síbová, pod 
kterou jesle v Žižkově 

údolí spadají. Jak dodala, původní nábytek byl už v takovém stavu, 
že nezaváhala ani na chvilku nad tím, jak fi nanční dar použít. 

„Podpora vzdělanosti dětí a mládeže patří mezi jeden z trendů 
Skupiny ČEZ. Samozřejmě, že jejich výchova začíná už v útlém věku. 
Například tím, že se naučí samy oblékat a nezapomínat si mýt ruce. 
Proto jsme tentokráte podpořili Mateřskou školu Síbová v Bílině 
a jsme rádi, že náš fi nanční dar byl zúročen tímto způsobem,“ dodal 
k tomu František Macek, vedoucí útvaru prodeje a marketingu ČEZ 
Teplárenská, a.s. 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy 

Bílina – Finanční dar ve výši 30 000 korun obdržela od ČEZ Teplá-
renská, a. s., Mateřská škola Síbova v Bílině. Vedení mateřinky celou 
částku použilo na dovybavení jeslí v Žižkově údolí. 

Děti z jeslí v Žižkově údolí sice ještě neznají 
význam slov fi nanční dar, ale nový nábytek 
se jim líbí. U nového ručníkového boxu stojí 
Karolínka, Sandra a Olívek
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

15. října – 19 hodin
OPERACE DUNAJ

USA/Romantická komedie.
České titulky.

Co se stane, když městské děvče
v drsné Kanadě padá z jedné
prekérní situace do druhé…,
hrají: Sandra Bullock, Ryan

Reynolds, Malin Akerman…
Vstupné: 70,– Kč, 108 minut

16. – 17. října – 19 hodin
PIRÁTI NA VLNÁCH

USA/Komedie. České titulky.
Vyplouváme! Vysíláme! A vy si 

trhněte!
Vstupné: 65,– Kč, 134 minut

17. října – 15 hodin
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pásmo pohádek pro nejmenší.

Vstupné: 20,– Kč, 54 minut

20. října – 19 hodin
ÚNOS VLAKU 1 2 3

USA/Kriminální drama.
 České titulky.

Ozbrojení muž unesou vlak 
v metru a požadují výkupné…

Vstupné: 70– Kč, 105 minut

21. – 24. října – 19 hodin
JÁNOŠÍK

ČR, SK, PL, HG/Historický. 
České znění.

Příběh nejslavnějšího zbojníka, 
který bohatým bral a chudým 

dával.
Vstupné: 75,– Kč, 140 minut

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. října – 19 hodin

KONCERT SKUPINY 
NO NAME

Koncert slovenské kapely.
Předkapela Grock z Bíliny a Pozdní 

sběr z Brna.
Předprodej vstupenek: Infocentrum 

v Bílině a v síti Ticktetportal
Místa na koncertě jsou na stání!

Vstupné:
V předprodeji: 220,– Kč; 

Na místě: 280,– Kč

17. října – 15 hodin
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Přátelské posezení obyvatel 

obcí Radovesice, Hetov, Dřínek, 
Lýskovice a Chotovenka. Pořádají 

přátelé zaniklých obcí.

18. října – 15 hodin
ČERVENÁ KARKULKA

Divadlo ŠUS Praha
Klasická loutková pohádka.

Vstupné: 50,– Kč

NOVÁ ŠKODA YETI VÁM PŘIVÁŽÍ

Fotografi e soutěžních fi lmů

7. ročník
Mezinárodního festivalu
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
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Rada města na své 18. schůzi konané dne 30.9. 2009 mimo jiné:
Uložila:

Ředitelce Městských technických služeb 
Bílina připravit zadání veřejné zakázky 
dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách na akci „Rekultivace skládky 
Chotovenka pískovna“ s tím, že na tuto 
akci bude použit i zisk vytvořený sklád-
kováním.
Tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru dopravy umístěním 
dopravních značek v Žižkově údolí a ve-
doucího odboru nemovitostí a investic 
vypracováním levnější varianty možnos-
ti úpravy komunikace v Žižkově údolí 
s tím, že výše investice na tuto akci bude 
činit maximálně 500 000  Kč vč. DPH. 

Schválila:
Úpravu rozpočtu odboru školství a kultu-
ry – přesun fi nančních prostředků z Pro-
gramu podpory kultury a literární fond 
na akci Belinensis, ve výši 40 000  Kč. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory kultury a literární 
fond mezi městem Bílina a  Městským 
pěveckým souborem SCHOLA VIVA 
BILINENSIS ve výši 22.000 Kč. 
Navýšení rozpočtu odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví pro Klub důchodců 
I ve výši 15 000  Kč z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací 
a dále uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací mezi městem 
Bílina a Svazem důchodců ČR ve výši 
10 000 Kč a Domovem důchodců Dubí 
ve výši 5 000  Kč. 
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 
a společností ADART spol. s r. o., jejímž 
předmětem je vydání knihy o Bílině dle 
předloženého návrhu. Zároveň schvaluje 
přesun fi nančních prostředků z neusku-
tečněných akcí jednotlivých odborů a tím 
navýšení rozpočtu odboru školství a kul-
tury ve výši 591 000  Kč na vydání knihy 
o Bílině vč. nákladů s tím spojených. 
Prodejní cena knihy bude činit 250 Kč. 

Současně určuje starostu a místostarostu 
města jako kontaktní osobu pro vydání 
nové knihy o Bílině. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina 
ve výši 20.000 Kč na provedené práce 
ve sportovním areálu Tyršova zahrada – 
řez přerostlých stromů a odstranění stro-
mů ve špatném stavu.
Uzavření darovací smlouvy o přijetí věc-
ného daru (počítačové sestavy) pro Klub 
důchodců I. mezi městem Bílina a OV 
KSČM Teplice. 
Žádost SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST BÍLINA o použití měst-
ského znaku v rámci Mistrovství Evropy 
JKA v karate pro kategorie dětí, mládeže 
a masters, které se uskuteční ve dnech 
22. - 23. 5. 2010 v Bílině. 
Žádost společnosti S & D, Naklada-
telství a vydavatelství, s. r. o., o použití 
městského znaku na Velkou turistickou 
encyklopedii Ústeckého kraje. 
Úpravu ceníku Domu dětí a mládeže – 
provozování doplňkové činnosti půjčo-
vání kostýmů, dle předloženého návrhu, 
s účinností od 1. října 2009. 
Záměr spolufi nancování meziměstské 
autobusové linky na trase Litvínov – Bí-
lina – Louny – Praha měsíční částkou 
ve výši 3.000 Kč. 
Úpravu Jednacího řádu Rady města Bí-
liny, s účinností od 14. 10. 2009, násle-
dovně:
Nový článek 15 – ZVEŘEJNĚNÍ MATE-
RIÁLŮ RADY MĚSTA:
Materiály rady města budou uveřejňová-
ny na portálu – na internetových strán-
kách města.
Přístup na tento portál mají pouze čle-
nové zastupitelstva města, kterým bude 
na vlastní písemnou žádost sděleno pří-
stupové heslo (každý člen zastupitelstva 
města obdrží své vlastní heslo)
Materiály rady města musí být uve-
řejněny na portálu nejpozději do

5 pracovních dnů ode dne konání rady 
města a jsou zde zastupitelům města 
k dispozici pouze k nahlédnutí.
Materiály rady města budou na tomto 
portálu zveřejněny do doby schválení 
činnosti rady města v samostatné působ-
nosti zastupitelstvem města za uvedené 
období; následující pracovní den budou 
materiály odstraněny. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „DDM – návrh a výroba kostý-
mů pro aerobic skupiny Caviky a skupi-
ny Cik – Cak“ dle Směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, čl. VIII odst. 5, fi rmě Jaroslava 
Štejnarová, Jirkov, jako specializovanou 
zakázku. 
Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v lokalitě Důlní“ dle Směrnice 
č. 04/2007, č. VIII odst. 5, společnosti 
Martia, a. s., středisko Ostrov, jako spe-
cializovanou zakázku.

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

Prodej motorových vozidel Multicar 
M 25 P, LIAZ 110.810 BOBR, LIAZ 
BOBR PRES 13,6 za doporučenou cenu 
ze znaleckých posudků. 

Projednala a doporučuje 
ZM zrušit:

Část usnesení zastupitelstva města č. 247 
ze dne 3. 9. 2009, kterým bylo schváleno 
vytvoření Technologického centra Bílina 
v přibližně dvou třetinách prostor a ploch 
zámeckého pivovaru v Bílině.
Projednala a doporučuje ZM vzít 

na vědomí:
Poděkování starosty obce Horní Ha-
bartice, pana Miroslava Podaného, 
za fi nanční pomoc při bleskové po-
vodni, kterou byla obec postižena
4. 7. 2009.

Vzala na vědomí:
Plnění trvalého usnesení – informaci od-
boru životního prostředí o plánovaném 
kácení 16  ks topolů rostoucích podél 
chodníku u silnice E 442 v Bílině (zadní 
trakt areálu bývalé ZŠ na Teplické ulici), 
s tím, že ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru životní-
ho prostředí prověřením možnosti použi-
tí fi nančních prostředků na kácení od fi -
rem, které provádějí náhradní výsadbu.  
 
Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o hospodaření 
na skládce Chotovenka-pískovna za ob-
dobí od ledna do září 2009. 
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní ko-
mise ze dne 9. 9. 2009 a zápis z jednání 
komise pro rekonstrukci pivovaru a ka-
sáren ze dne 23. 9. 2009. 
Informaci vedoucího stavebního úřadu 
o objektech čp. 216, 217 a 223, Újezdské 
Předměstí, Bílina a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího od-
boru nemovitostí a investic a vedoucího 
stavebního úřadu, provést ve spolupráci 
s právníkem kroky k odstranění těchto 
nemovitostí s tím, že obyvatelé těch-
to domů budou upozorněni na nutnost 
opuštění těchto objektů nejpozději do 31. 
3. 2010. 
Informaci ředitelky KC Kaskáda o vy-
psání výběrových řízení na pronájem ne-
bytových prostor v KD Fontána, v Měst-
ském divadle Bílina a stánku v letním 
amfi teátru za účelem provozování hos-
tinské činnosti. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty
a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz).

Kruhový objezd rostoucí u Lidlu Foto: Václav Weber Budoucí kruhový objezd u Penny Foto: Václav Weber

Kruhové objezdy již brzy naostro
Výstavba kruhových objezdů se chýli ke konci. 
Raduje se snad každý bílinský řidič. Termín 31. 
října žádná komplikace neohrožuje a za 14 dní 
skončí veškerá omezení. Slova vedoucího odboru 

dopravy Miroslava Jedličky o bezproblémovém 
průběhu stavby potvrzují i přímo na stavbách: 
„Bez problémů vše pokračuje a probíhá tak, jak 
má. Snad jen kdyby řidiči jezdili slušněji, bylo by 
ještě lepe,“ vyjádřil se mistr Milan Brož ze stav-

by u Lidlu. Na stavbu třetího rondelu u radnice 
má město stavební povolení a shání fi nance. Ty 
by mělo uvolnit Ředitelství silnic a dálnic. Pokud 
vše půjde dobře, mohla by jeho výstavba být za-
hájena příští rok na jaře. Jana Karlová
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Kulturní centrum KASKÁDA
v Bílině, příspěvková organizace

Želivského 54/7, 418 01 B í l i n a

Kulturní centrum KASKÁDA
v Bílině, příspěvková organizace

Želivského 54/7, 418 01 B í l i n a

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem restauračních zařízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem restauračních zařízení

vyhlašuje vyhlašuje

POPIS PRONAJÍMANÝCH PROSTOR:
1. Nebytové prostory, nacházející se v budově, která je ozna-

čena jako „Kulturní dům Fontána“, o celkové podlahové 
ploše 43 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží 
a sestávají z baru o celkové podlahové ploše 38 m2 a skladu 
o celkové podlahové ploše 5 m2. Předmětné nebytové pro-
story jsou zařízené a vybavené k výkonu hostinské činnosti.

2. Nebytové prostory, nacházející se v budově, která se běžně 
označuje jako „Městské divadlo“, o celkové podlahové plo-
še 8 m2. Předmětné nebytové prostory jsou zařízené a vyba-
vené k výkonu hostinské činnosti.

POŽADAVKY ZADAVATELE:
– Zajištění restaurační činnosti na všech kulturních a spole-

čenských akcí pořádaných KC Kaskáda.
– Zahájení činnosti 1. 1. 2010.
– Minimální roční nájemné 82.000,- Kč/rok, včetně energií.
– Splatnost nájemného dle splátkového kalendáře, který je 

součástí smlouvy.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
● Odborná způsobilost pro vedení restauračních zařízení (živ-

nostenský list).
● Minimálně roční praxe v oboru v předchozích 5 letech (čest-

né prohlášení s uvedením referencí a kontaktů).
● Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 

30 dnů)

OBSAH NABÍDKY:
1. Jméno, adresu, IČO (DIČ), kontakt (tel., e-mail) zájemce.
2. Průvodní dopis.
3. Doklady nutné ke splnění kvalifi kačních předpokladů (kopii 

živnost.listu, čestné prohlášení, reference, výpis z rejstříku 
trestů).

4. Přehled dosavadní pohostinské činnosti.
5. Čestné prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlá-

šen konkurz a není v likvidaci.
6. Návrh výše měsíčního nájemného.

OSTATNÍ INFORMACE:
● Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevy-

brat žádného ze zájemců bez udání důvodů.
● Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit konečné znění náj. 

smlouvy po výběru zájemce.
● Prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě 

s p. Kačírkem tel.+420775601265.
● Písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 6. listopadu 

2009 do 12.00 hodin na adresu: KC Kaskáda v Bílině, pří-
spěvková org., Želivského 54/7, 418 01 Bílina. 

● Zalepenou obálku s nabídkou výrazně označte v levém horním 
rohu: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KD FONTÁNA –  NEOTVÍRAT.

Bc. Ingrid Skopcová
ředitelka KC Kaskáda v Bílině

POPIS PRONAJÍMANÝCH PROSTOR:
Občerstvovací stánek o celkové podlahové ploše 8 m2, který 
je umístěný na Letním amfi teátru na Kyselce. Předmětný ob-
čerstvovací stánek je zařízený a vybavený k výkonu hostinské 
činnosti.

POŽADAVKY ZADAVATELE:
● Zajištění restaurační činnosti na všech kulturních a spole-

čenských akcí pořádaných KC Kaskáda.
● Zahájení činnosti 1. 5. 2010. Ukončení dle akcí 30.9.2010.
● Minimální nájemné 2000,- Kč/měsíčně, (za 5 měsíců 

10 000Kč) včetně energií.
● Splatnost nájemného dle splátkového kalendáře, který je 

součástí smlouvy.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:
● Odborná způsobilost pro vedení restauračních zařízení (živ-

nostenský list).
● Minimálně roční praxe v oboru v předchozích 5 letech (čest-

né prohlášení s uvedením referencí a kontaktů).
● Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 

30 dnů)

OBSAH NABÍDKY:
1. Jméno, adresu, IČO (DIČ), kontakt (tel., e-mail) zájemce.
2. Průvodní dopis.
3. Doklady nutné ke splnění kvalifi kačních předpokladů (kopii 

živnost.listu, čestné prohlášení, reference, výpis z rejstříku 
trestů).

4. Přehled dosavadní pohostinské činnosti.
5. Čestné prohlášení uchazeče, že není na jeho majetek vyhlá-

šen konkurz a není v likvidaci.
6. Návrh výše měsíčního nájemného.

OSTATNÍ INFORMACE:
● Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevy-

brat žádného ze zájemců bez udání důvodů.
● Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit konečné znění náj. 

smlouvy po výběru zájemce.
● Prohlídku prostor je možné zajistit po předchozí dohodě 

s p. Kačírkem tel.+420775601265.
● Písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 6. listopadu 

2009 do 12.00 hodin na adresu: KC Kaskáda v Bílině, pří-
spěvková org., Želivského 54/7, 418 01 Bílina. 

● Zalepenou obálku s nabídkou výrazně označte v levém 
horním rohu: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ LETNÍ AMFITEÁTR – 
 NEOTVÍRAT.

Bc. Ingrid Skopcová
ředitelka KC Kaskáda v Bílině
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Dne 16. 10. tomu bude již 10 let, 
co nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka, babička 
a prababička

MARIE ZEMLJAKOVOVÁ
ve věku nedožitých 64 let

Vzpomínáme

Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za který jsou lidi ochotní zaplatit u kasy... Vím, co je 
to divadlo. Fabrika na vzrušení. 

Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav Mrkvička/Vladimír Kratina, 
David Matásek, Lukáš Vaculík, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, 
Dana Syslová/Zdena Herfortová, Filip Čapka/Jan Bidlas, Martina 
Hudečková, Režie: Petr Hruška 

Vstupné: 250,- 200,- 160,- Kč
Předprodej vstupenek od 5. 10. 2009 

Informace o divadle: 
MĚSTSKÉ DIVADLO

Neděle 1. listopadu –19.00 hodin 
Bengt Ahlfors, 

DIVADELNÍ KOMEDIE, 
Divadlo Palace Praha

Divadelní představení „Příliš drahá Mathilda“, které mělo pro-
běhnout 30. 10. 2009 v Městském divadle je ZRUŠENO z důvodu 
nemoci paní Jiřiny Jiráskové. Bude nahrazeno představením „Di-
vadelní komedie“ (Divadlo Palace Praha) dne 1. 11. 2009. Zakou-
pené abonentky zůstávají v platnosti. 
Děkujeme za pochopení. 

Stále vzpomínají:
manžel – Josef, 
dcery – Marie, Renáta a Jana
vnučky – Linda s manželem,
Lenka s manželem, Markéta a Jana
vnuci – Patrik s přítelkyní, Petr a Pavel
pravnoučata – Patrik, Liborek, Pavel, 
Terezka, Lukášek, Maruška, Ládík, Honzík

ODEŠLA JSI BEZ ROZLOUČENÍ,
TAK NÁHLE K NEUVĚŘENÍ.

Filmy z Uherského Hradiště v Bílině

Příliš drahá Mathilda nebude

Chtěl-li někdo vidět fi lmy Pianistka, V hlavní roli Gustáv Husák 
a další měl možnost při zavítání do Digitálního kina od pondělí 
21. září do pátku 25. září.

V těchto dnech tu probíhal fes-
tival Ozvěny 35. ročníku Letní fi l-
mové školy z Uherského Hradiš-
tě. Pořádaly jej KC Kaskáda spolu 
s Asociací českých fi lmových klu-
bů Uherské Hradiště.

První den se konalo slavnostní 
zahájení a následoval fi m Vzlety 
a pády, dokument o třech česko-
slovenských fotografech z období 
2. světové války. Režírovala jej 
Věra Chytilová.

Od úterý bylo pro zájemce při-

praveno před samotným promítá-
ním představení fi lmu divákům. 
Ke zhlédnutí kino nabídlo fi lmy 
Pianistka, Pražská pětka, V hlavní 
roli Gustáv Husák a jako posled-
ní v pátek Návrat do Červeného 
města.

Uherskohradišťská LFŠ je mezi 
příznivci opravdu dobré fi lmové 
tvorby již léta známá. Je dobře, 
že jsme se mohli jejího ducha do-
tknout také v Bílině.

Jana Karlová

O minerálních vodách v oko-
lí Bíliny se zmiňuje už kronikář 
Václav Hájek z Libočan. Jeho 
dílo jsou však spíš pověry a o vy-
užívání pramenů v tehdejší době 
se nic neví. Až v roce 1712 dala 
kněžna Leonora z Lobkovic vy-
čistit prameny a do Bíliny přijeli 
první lázenští hosté.

O proslulost minerálních pra-
menů na Kyselce se podstatně za-
sloužil geolog a balneolog Franz 
Ambroz Reuss, jenž potvrdil lé-
čebné účinky bílinské minerálky.

V 2. polovině 18. století se vo-
da začala rozesílat ve džbáncích, 
později v lahvích. Počáteční roč-
ní produkce 2689 džbánků stoup-
la během několika let na 40 000 

džbánků. Na konci 19. století se 
lázně staly chloubou města. Roz-
kládal se kolem nich krásný park 
a byl postaven velký lázeňský 
dům v neorenesančním slohu. 
Dalším oblíbeným místem se 
stala Lesní kavárna. V roce 1889 
bylo vyvezeno 2 225 000 lahví 
minerálky. Největším odběrate-
lem bylo Německo.

Po roce 1948 se lázním nevy-
hnulo znárodnění. Původní léč-
ba horních cest dýchacích byla 
ukončena kvůli zhoršujícímu 
se ovduší průmyslové oblas-
ti a léčba se zaměřila na stavy 
po opreacích žaludku a tlustého 
střeva. Někdejší věhlas lázní 
pohasl.

V současnosti se v areálu Ky-
selky nachází hlavní budova, in-
halatorium a objekt zřídel. Vše 
je uzavřeno. Jako jediný objekt, 
který je momentálně v provozu, 

je stáčírna Bílinské kyselky. Je-
jím vlastníkem je společnost Bo-
hemia Healing Mineral Waters 
CZ a. s.

Jana Karlová

LÁZNĚ BÝVALY CHLOUBOU
Víte o historii...

15. a 16. října bude našim milým drahým rodičům 
Květuši a Karlovi Kočovým z Bíliny 80 let.

Přejeme jim zdravíčko a děkujeme za lásku a pomoc,
 kterou neustále rozdávají.

Děti a vnoučata

Blahopřání 
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Do Bíliny přijelo 12 družstev, 
která byla spolu s družstvem po-
řádajícího klubu Autodopravy 
Severočeských dolů Bílina rozlo-
sována do dvou skupin. Ve sku-
pinách se hrálo systémem každý 
s každým. Do závěrečných bojů 
postoupila vesměs družstva, kte-
rá hrají přebor kraje. Po odehrá-
ní 44 zápasů zvítězilo družstvo 
Nohejbalového klubu Osek před 
družstvem Trosky Ústí nad La-
bem a NK Žatec. Všechna tato 
družstva hrají krajský přebor. 
Pořádající družstvo Autodopra-
vy SD Bílina skončilo na velmi 
pěkném šestém místě před dal-

ším účastníkem krajského pře-
boru NK Meziboří.

Prvních deset družstev bylo 
odměněno hodnotnými věcnými 
cenami a všichni účastníci velmi 
pozitivně ohodnotili prostředí 
Tyršovy zahrady a perfektní prá-
ci pořádajícího klubu Autodo-
pravy SD.

Celý turnaj proběhl v příjem-
né a přátelské atmosféře. Na te-
rase hrála k dobrému občerstvení 
country skupina Střepy ze Svět-
ce. Spokojení pořadatelé postrá-
dali aspoň symbolickou účast 
starosty, jehož prostřednictvím 
chtěli poděkovat městu Bílina 

 Stejně jako na zimáku jsme 
pro návštěvníky připravili něko-
lik novinek. Mezi největší patří 
převedení nafukovacích atrakcí 
z bazénu na Kyselce. Zkoušíme 
zájem dětí o klouzačku, houpač-
ku a trampolínu. Bohužel z obav 
ze zranění jsme zatím nepoužili 
saturn, který byl venku nejvíce 
frekventován. Zjistili jsme však, 
že se na něm děti i dospělí chovají 
velice divoce a při jeho rozměrech 
z něj máme v uzavřeném prostoru 
opravdu obavy.

Instalací těchto atrakcí se nám 
bohužel podařilo naštvat tradič-
ní návštěvníky – plavce. Věřte, 
chceme vyhovět všem, ale co nás 
i město trápí, je nevytíženost pla-
vecké haly. Uvědomujeme si, že 
hlavními návštěvníky byli dosud 
plavci, ale proč? Podle našeho 
názoru proto, že rodinám s dětmi 
až do dneška nebylo nic nabízeno. 
My to chceme změnit a získat i je. 
Abychom vyhověli všem, mají 
plavčíci za úkol zhodnotit, jestli se 
vyplatí mít atrakce na vodě, nebo 
jestli je mají pro potřebu plavců 

raději vyndat na břeh. Chtějte to 
po nich! Kromě toho je náš bazén 
konstrukčně koncipován až pro 
200 návštěvníků během hodiny 
a to by pak nikdo plavcům neza-
jistil nerušené sportování. My to 
činíme. I když je plno, mají bez-
platně ohraničené až 3 dráhy. Ji-
nak i za vyhrazení dráhy se platí!

Stejně jako v předchozích letech 
probíhá dopoledne plavání pro 
školy. Kromě toho jsme ve spo-
lupráci se soukromou fi rmou 
opět zavedli kroužek kondičního 
plavání pro děti a hned po něm 
na náš podnět následuje aqua ae-
robic pro ženy. Zatím obě tyto 
aktivity budou probíhat jednou 
týdně vždy v úterý, ale v případě 
zájmu je možné nabídku rozšířit. 
(Na první hodinu cvičení ve vodě 
přišlo 42 žen).

Podobně jako na zimním sta-
dionu vyhrává při plavání pro 
veřejnost reprodukovaná hudba. 
K tomu jsme zakoupili potřebné 
vybavení a vyřešili administrativ-
ní záležitosti. 

Po námi zavedeném nedělním 

Poslední srpnovou sobotu se do Bíliny sjela přední nohejbalová 
družstva Ústeckého kraje, aby se v areálu bílinských volejbalistů 
na Tyršově zahradě utkala v již pátém ročníku turnaje O pohár 
starosty města Bíliny, který je mezi nohejbalisty stále oblíbenější.

V plavecké hale v Bílině skončila letní sezóna, kdy jsme poprvé testovali 
alternativní provoz (otevřeno při nepříznivém počasí), a od 1. září už je 
zařízení v běžném provozu.

O POHÁR STAROSTY MĚSTA POPÁTÉ

PLAVECKÁ HALA V NOVINKÁCH
NEZAOSTÁVÁ ZA ZIMNÍM STADIONEM

a dalším sponzorům Rychlo-
servis Bílina, Sofi s Bílina, Au-
todoprava SD Bílina za pomoc 

při zajištění hodnotné sportovní 
akce. Jaromír Jirásek

saunování zkoušíme od října sau-
nu i v sobotu. Teď je tedy v pro-
vozu každý den, i když zatím jen 
zkušebně. Pokud bude zájem, za-
chováme i to, že do 16 hodin bu-
dou mít pro sebe saunu ženy a dá-
le pak bude společná. Kdyby měla 
jaká-koli skupinka zájem o neru-
šený pobyt v horku, můžeme jí při 
minimálním počtu pěti osob toto 
zařízení bezplatně vyhradit.

Všechna opatření opět sledu-
jí zvýšení spokojenosti občanů 
a tím nárůst návštěvnosti, navýše-

ní tržeb a zvýšení rentability zaří-
zení. Naše plavecká hala je stařič-
ká a neustále dochází k poruchám 
a nedostatkům na archaických 
systémech. Buďme rádi, že jsme 
schopni tuto budovu nějakým 
způsobem udržovat v chodu. Vše 
by mělo do budoucna spět k něja-
kému podstatnému řešení, ale to 
už je otázka pro někoho jiného.

Sledujte informace na: www.
sportbilina.cz

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


