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 Služebna zvýší bezpečí  Členové DS prošli městem  DPÚK řešil stížnost z Bíliny  Historické motorky 
opět vyjely  Caviky a Cik-cak s medailemi  Hasiči závodili ve Štrbicích 

Že se ve Fontáně sešli přede-
vším senioři, je nasnadě. O to 
dojemnější a upřímnější bylo 
vítání, mnohdy spojené s obě-
tím a slzami. „Bylo to hrozné,“ 
vzpomíná Alžběta Fialová, bý-
valá obyvatelka Jeníšova Újez-
du, na okamžik, kdy se dozvě-

děla, že jejich dům bude muset 
ustoupit těžbě a celá ves zmizí 
z mapy. „Nejprve jsme nesměli 
už nic stavět nebo přistavovat 
a po pěti letech od tohoto zá-
kazu jsme se stěhovali do bytu 
v paneláku tady v Bílině,“ do-
dává. 

„Nyní se zajímáme o po-
dobné stavby v celé republice, 
vybereme objekt, který by se 
pro Bílinu hodil nejvíce a po-
případě po jednání s dotyčným 
městem bychom odkoupili je-
jich projektovou dokumentaci 
a nemuseli tvořit novou,“ uve-
dl Roman Šebek, místostarosta 
města. 

V letošním roce připraví 
město projekt a stavební povo-

lení, v příštím roce bude žádat 
o dotaci a pokud se vše podaří, 
stavební práce začnou v roce 
2010. 

Z celkové částky pro výstav-
bu domu by mělo město zapla-
tit zhruba 20 procent. V pří-
padě, že by město nezískalo 
dotaci, stavbu bude financovat 
z úvěru.

Pavlína Nevrlá

Vaše vesnice bude zbourána, vy se přestěhujte do paneláku. Přes-
ně toto uslyšeli obyvatelé obcí na Bílinsku, které musely ustoupit 
těžbě. V sobotu 23. května se právě lidé ze zaniklých obcí sešli 
v bílinské Fontáně. Setkání se týkalo hlavně již neexistujícího 
Jeníšova Újezdu a Břežánek.

Již v roce 2012 by mohl v Bílině stát nový dům pro seniory. Ten 
chce město vybudovat v areálu Hornické nemocnice s poliklini-
kou, vlevo od hlavní brány. V objektu bude zhruba 50 malomet-
rážních bytů a potřebné pečovatelské služby.

Obce zmizely, lidé se scházejí dál

Jedna z možných alternativ podoby bílinského penzionu.

Obce zmizely, lidé se scházejí dál

V areálu polikliniky vyroste dům pro seniory

Zcela nový život ve měs-
tě a malém bytě byl těžkým 
začátkem. Ještě jej ztěžovaly 
vzpomínky na zbouraný do-
mov, na oblíbené sousedy či 
chovaná zvířata. „Ale zvykli 
jsme si tady, co nám zbývalo. 
Vyrostly tu už naše děti, vnou-
čata i pravnoučata,“ smířeně 
si Alžběta Fialová posteskne 
nakonec.

Jeníšův Újezd opustili po-
slední obyvatelé v roce 1975, 
z Břežánek lidé odešli v roce 

1970, zbourány byly o dva 
roky později. Tyto obce byly 
podobně jako Chotovenka, 
Lyskovice, Hetov, Břešťany, 
Radovesice a další v této ob-
lasti zlikvidovány kvůli těžbě 
uhlí. Vznik Jeníšova Újezdu se 
datuje rokem 1869, tenkrát pod 
názvem Jeníšův Oujezd. Bře-
žánky se v historických pra-
menech objevují od roku 1207 
jako Bresaz.

Pavlína Nevrlá

Nejstarší obyvatelky zaniklých obcí Jindřiška Altmanová a Marie Tisová převzaly kytičku Foto: Václav Weber

V areálu polikliniky vyroste dům pro seniory



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 28. května 2009

Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Jste spokojeni s městskou hromadnou dopravou v Bílině?

IVANA
MELCOVÁ (53),
učitelka ČJ – NJ
„MHD je pro mě dostačující, ale já 
s ní moc nejezdím. Jezdím s ní tak 
dvakrát do roka, když jedu na po-
likliniku.“

MARIE
KALIŠOVÁ
(povolání a věk neuvedla)
„Moc ne, jezdí málo, v dlouhých 
intervalech. Mohla by jezdit čas-
těji než jednou za hodinu. A navíc 
první autobus jede až v půl sed-
mé a nelze to stihnout na sedmou 
na polikliniku.“

DAVID
KLEPAČKA (28),
nezaměstnaný
„Jsem spokojen se vším, jak fun-
guje.“

LUDMILA
REZLEROVÁ (48),
servírka
„Jezdí málo spojů, takže nejsem 
úplně spokojená. Ve špičkách by 
toho mohlo jezdit víc.“

Popelnice jako sendvič

Věřte, že nám také ne. Jistě, najde 
se i někdo, kdo namítne: v čem je 
problém? Vždyť každé ráno pro-
jíždí Bílinu nákladní auto MTSB, 
které odpad naloží a odveze. Omyl 
vážení. Auto samo odpad nenaloží, 
to musí učinit pracovník MTSB, 
odpad se na skládku také sám ne-
odveze, někdo jej tam musí dopra-

vit a to všechno něco stojí. Provoz 
vozidla, mzda pracovníků MTSB 
a uložení odpadu na skládku jsou 
náklady, které jdou na vrub všech 
občanů Bíliny. Odvoz takového od-
padu je nutno chápat jako činnost, 
kterou MTSB vykonávají nad rá-
mec běžných činností. 

Na stránkách Bílinského zpra-

vodaje byli občané již několikrát 
upozorněni, že ukládání odpadu 
tímto způsobem je protiprávní a že 
v případě zjištění pachatele tomu-
to hrozí pokuta ve výši až padesát 
tisíc korun. Přesto v Bílině těchto 
černých skládek, jak je nutno od-
pady u popelnic chápat, neubývá. 
Městská policie v boji proti tomuto 
protiprávnímu jednání více než kdy 
jindy uvítá pomoc občanů, kteří již 
nadále nehodlají za ostatní platit 
z vlastní kapsy odvoz a likvidaci 
uvedeného nelegálního odpadu. 
Nezřídka občané znají původce od-
padu, avšak nevědí, že mohou, ne-
bo že by měli upozornit městskou 
policii. Někteří se dokonce obávají 
odvety ze strany původců odpadu 
a proto strážníky raději nepřivolají.   

Takové obavy však nejsou na mís-
tě. Občané mohou volat zcela ano-
nymně, ale i v případě, kdy uvedou 
své jméno, se v žádném případě 

nemusejí obávat úniku informací 
o totožnosti oznamovatele. Stačí 
v jakoukoli denní či noční dobu 
vytočit číslo 417 810 999 a oznámit 
kdy, kde a popřípadě i kdo ukládá 
nelegální odpad.

Je v zájmu všech slušných obča-
nů Bíliny, kteří řádně platí za svoz 
odpadu, aby platby spojené se 
svozem byly co nejnižší. Toho 
však nelze docílit tím, že budeme 
tolerovat či ignorovat tento pro-
blém a stále platit za cizí pohodl-
nost, či lenost. Vždyť není žádný 
problém odpad odvézt na sběrný 
dvůr a navíc jej zde uložit zcela 
bezplatně. Výmluvy typu, že „ne-
mám jak a nemám čím“ neobstojí. 
U Městských technických služeb 
Bílina si lze objednat odvoz. Cena 
za tuto službu je v porovnání se 
sankcí hrozící za nelegálně ulože-
ný odpad zcela zanedbatelná.

MP Bílina

Také se vám nelíbí popelnice neustále „obložené“ nejrůznějším odpa-
dem? Také máte problém smířit se s každodenní „výzdobou“ kontej-
nerových stání nepotřebným nábytkem, ledničkami, pneumatikami, 
nebo televizory? Nelíbí se vám tato fotografi e?

V rámci programu prevence kriminality strážníci Městské policie 
Bílina v minulých dnech obdarovávali mateřské školy refl exními ve-
stami. Děti měly z dárku neskrývanou radost a nejinak tomu bylo 
i u personálu mateřinek. Vždyť vše co pomůže ke zviditelnění dětí 
na jejich každodenních vycházkách je přínosem. A aby to učitelkám 
a vychovatelkám nebylo líto, dostala každá školka i jednu vestu do-
spěláckou.  MP Bílina

Strážníci nadělovali v mateřinkách
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Roman Šebek: Mobilní služebna pomůže 
s tím nejhorším v danou chvíli

Co by si lidé měli představit pod 
pojmem mobilní služebna a proč 
vznikl tento nápad?

Celé roky se ozývají hlasy lidí, 
hlavně z panelového sídliště, ale 
dnes již i z chlumského sídliště, 
že chtějí odloučenou služebnu 
městských strážníků, aby v těchto 
lokalitách měli větší pocit bezpe-
čí. Jsou tam problémy s nepřizpů-
sobivými občany a lidé by chtěli, 
aby zde byli trvale strážníci. 

Nakonec tedy převládl názor, že 
by bylo dobré zřídit mobilní slu-
žebnu z obytného vozu. Obytný 
vůz proto, že je nezávislý na pří-
pojkách, je tam plynové topení, 
elektrika, agregát nebo solární 
napájení. Vozidlo bude vybaveno 
kvalitní kamerou včetně záznamo-
vého zařízení, vysílačkou a další 
policejní technikou i mechanic-
kým zabezpečením. Permanentně 
tam bude osádka, která se bude 
střídat. Vůz bude stát určité týdny 
v lokalitách, kde máme problém 
s nepořádkem a kriminalitou. 
V případě vyřešení problému se 
vozidlo přesune jinam. 

Bude to plnohodnotná služeb-
na, kam si lidé mohou přijít pro 
pomoc nebo bude fungovat spíše 
jako dozor nad určitou lokali-
tou?

Bude to téměř plnohodnotná 
služebna, samozřejmě určitá ad-
ministrativa se bude dál vypraco-

vávat pouze na hlavní služebně, 
ale co se týče různých stížností či 
pomoci, mohou lidé tuto služebnu 
využívat stejně jako současnou 
služebnu městské policie.

Nebojíte se toho, že se různé 
problémové skupiny budou před 
mobilní služebnou jen přemisťo-
vat, tak jako by tomu bylo u „ka-
menné“ služebny?

Budou, ale my s těmito skupi-
nami stejně nic jiného udělat ne-
můžeme. My je jen vytlačujeme 
z místa na místo. Bohužel, takto 
to je a my s tím moc jiného neudě-
láme. Ale pomůžeme vždy s tím 
nejhorším v tu danou chvíli. Lidé 
pak budou mít třeba i dva roky 
klid, než se zas ty skupinky vrátí 
na stejné místo. 

Pomůže to i před problematic-
kými hernami nebo restauracemi, 
kde se shromažďují lidé a dochází 
tam k rušení nočního klidu, tam 
očekáváme, že služebna udělá 
opravdu velkou práci.

Bude se mobilní služebna vy-
užívat i na akcích pořádaných 
městem?

Samozřejmě, bude k dispozici 
na květnovém jarmarku i pod-
zimním Dni horníků. Bude to 
jednak zázemí strážníků a jednak 
kontaktní místo, kam lidé mohou 
přijít upozornit na přestupek nebo 
na nějaké nebezpečí. 

Již 13 let visí v aleji tyto ukazatele a stejně dlouhou dobu všechny 
politické strany a seskupení mají ve volebních programech „zprovoz-
nění lázní“. Stále se však nic neděje. Mohou dát značky do sběru. 
Nebo raději do depozitáře, kdyby se náhodou začalo něco dít. 

Josef Krajčík

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Na 6. června připravilo Kultur-
ní centrum Kaskáda Bílina po-
řad „DEN DĚTÍ“, který otevře 
letní kulturní sezónu v Bílině. 
Od 17.00 hodin je pro děti při-
praveno představení s MÍŠOU 
DOLINOVOU a od 18.30 hodin 
loutkové představení DIVADLA 
ÚSMĚV. V 19.00 hodin vystou-
pí JIŘÍ ZONYGA S KAPELOU. 
Po skončení koncertu promít-
ne letní kino fi lmovou komedii 
VÁLKA NEVĚST. Součástí 
programu je táborák s opékáním 
vuřtů a skákací hrad. 

Romana Hrivňáková, vedoucí 
programového oddělení

Děti pobaví Sněhánky 
i Jiří Zonyga

V jaké fázi se nyní pořízení slu-
žebny nachází?

Zastupitelé záměr schválili, nyní 
je vše v kompetenci rady města, ta 
teď musí vypsat výběrové řízení. 
Mobilní služebna jako taková se 
ale v současné době nevyrábí, mu-
síme si jí tedy vyrobit sami. První 
koupíme obytný vůz. Ten nebude 
nový, spíše bazarový, ale v solid-
ním stavu. Pak auto půjde do la-
kovny, zámečníkům a podobně. 
Vůz projde několika fi rmami, než 
z něj bude kompletní služebna. 

Výběrové řízení bude vyhláše-
no každým dnem, jen se musíme 
domluvit na zadání. Je to úplně 
specifi cké, nikdo s tím nemá zku-
šenosti, Bílina s tímto nápadem 
přišla jako první v republice. 

Je dost strážníků na to, aby po-
kryli i tuto služebnu?

Bude jich dost, protože jsme teď 
udělali nový nábor, strážníci jsou 
v kurzech, takže do konce léta 
bude stav takový, že jedna hlídka 
bude moci být vyčleněna právě 
na tuto služebnu. 

Kolik zhruba bude mobilní slu-
žebna stát?

Celkový objem peněz by měl být 
do jednoho milionu korun, s kou-
pí vozu i se všemi jeho úpravami. 
Bude to dost náročné se do této 
částky vejít, protože to vybavova-
cí zařízení je mobilní, tedy speci-
fi cké a fi nančně nákladnější.

Děkuji za rozhovor
Pavlína Nevrlá

Místostarosta Bíliny Roman Šebek věří, že mobilní služebna městské 
policie pomůže ke zlepšení stávající situace na sídlištích

I cedule čeká na zprovoznění lázní
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V Teplicích bude tento víkend zahájena 855. lázeňská sezóna

Členové Dělnické strany prošli Bílinou

Na šesti hudebních scénách 
se v průběhu víkendu vystřída-
jí různé osobnosti. Velká scéna 
ožije vystoupením např. sku-
piny Chinaski (sobota, 21:15), 
Ready Kirken (neděle, 13:00) 
či Arakain (neděle, 16:00). 
Na Malé scéně budeme moci 
spatřit např. bratry Ebeny (so-
bota, 21:15) nebo bratry Nedvě-
dy (neděle, 18:30). Program je 
připraven také na Oddechové 
scéně, Lázeňské scéně, Severní 
scéně a v sobotu budeme mo-
ci zhlédnout představení také 
na Alternativní hudební scéně 
v Havlíčkových sadech.

Koncerty na hudebních scé-
nách doplní doprovodný pro-
gram. Tradicí již je dobové tr-
žiště a ukázky starých řemesel, 
páteční Teplická muzejní noc, 
XVIII. velké porcelánové trhy 
či rozličné atrakce. Návštěvní-
ci se také budou moci zúčast-
nit charitativní akce Rozjeďte 

to pro dobrou věc, jež bude 
probíhat po oba dny od 10 ho-
din v kolonádě Domu kultury 
a v níž každý z účastníků má 
možnost jednou minutou strá-
venou na rotopedu pomoci po-
třebným.

Přichystán je také program 
pro děti, v Zámecké zahradě 
jsou to projížďky na koních, 
lanové překážky, orientační běh 
pro děti a rodiče nebo výtvarný 
koutek. Dětskou scénu ovládne 
rodinný program s Hitrádiem 
FM, v němž nebudou chybět 
soutěže o ceny, zábavné atrak-
ce a také diskotéka. Kompletní 
program můžete najít na strán-
kách teplického Domu kultury.

Sobotu zakončí jako každý 
rok ohňostroj ve 22:22. Novin-
kou bude, že „letos při něm za-
zní hudba, která bude živě hrá-
na. Na pódiu vystoupí smyčcové 
trio In flagranti“, prozradil ře-
ditel Domu kultury.

Ve středu města bude během 
lázeňských slavností omezena 
doprava, a to od pátku od 17 
hodin do neděle do 23 hodin. 
Přístupné bude parkoviště 
v Alejní ulici. V centru měs-
ta budou umístěny zátarasy: 
„Budeme mít šest zátarasů, 
kde bude tabule s programem 
a u každého z nich bude jedna 
naše pracovnice, která bude 
poskytovat informace, kde se co 
nachází apod., s jedním policis-
tou, který bude řídit dopravu,“ 
vysvětlila organizátorka paní 
Jačková z oddělení techniky 
Domu kultury. Zátarasy uvi-
díme např. u Komerční banky, 
v Alejní ulici poblíž restaurace 
Merkur nebo v Rooseveltově 
ulici.

Nad bezpečností bude bdít Po-
licie ČR ve spolupráci s Měst-
skou policií. V Domě kultury 
bude zřízena „prozatímní“ slu-
žebna Policie ČR, kam se budou 

moci občané v případě potřeby 
obracet. K dispozici bude také 
záchranná a zdravotní služba, 
jejíž stanoviště se bude nacházet 
stejně jako v minulých letech 
mezi Domem kultury a lázněmi 
Beethoven, a zajištěn bude také 
požární dozor v Rooseveltově 
ulici.

Letošní zahájení nese číslo 
855. Toto číslo bylo stanoveno 
v roce 1995, kdy vznikla tradi-
ce zahajování sezóny venkovní-
mi akcemi, které v sobě spojily 
prvky hudebního festivalu, his-
torických řemesel a kulturních 
a sportovních vystoupení. Číslo 
historicky vychází z předpokla-
du, kdy nejdříve mohly teplické 
lázně fungovat jako lázně. To 
bylo v dobách středověku, kdy 
královna Judita založila klášter 
(mezi léty 1156 a 1167), kde se 
již využívaly léčivé prameny.

Jana Karlová

První hodina akce byla ve zna-
mení skandování různých hesel. 
„Čechy Čechům, nic než ná-
rod,“ znělo ze strany Dělnické 

strany. „Jděte pryč, stop rasis-
mu,“ odpovídali Romové. 

Poté začaly projevy DS. Řeči 
se chopil místopředseda Děl-

Poslední květnový víkend se uskuteční v Teplicích zahájení lázeňské sezóny. Jeho organizátorem je již po osmé Dům kultury s pověřením 
magistrátu města Teplice. Program začíná už v pátek 29. 5., ale samotné zahájení je na pořadu dne až v sobotu 30. 5.: „V sobotu dopoledne 
v 11 hodin na Náměstí svobody budou primátor Jaroslav Kubera a generální ředitel lázní Karel Weigl, kteří společně s průvodem absol-
vují cestu ke Kolostujově kašně, kde dojde k církevnímu svěcení pramenů. Následně budou prameny spuštěny a primátor zahájí sezónu,“ 
uvedl Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury.

Několik desítek členů Dělnické strany (DS) se v sobotu
23. května sjelo do Bíliny. Zhruba kolem druhé hodiny odpo-
lední zaplnili prostranství u kulturního domu Fontána, tam 
přišly asi tři stovky Romů.

Členové dělnické strany se sjeli do Bíliny Foto: Václav Weber

Romové se sešli u Plusu, pak přešli k Fontáně Foto: Václav Weber

nické strany Petr Kotáb a před-
seda Dělnické mládeže Martin 
Zbela. Na místě byli připraveni 
policisté se psy, těžkooděnci 
i městští policisté. K potyčce 
mezi znepřátelenými strana-
mi však nedošlo, obě strany 
se „jen“ častovaly nadávkami. 

Po projevech, kterým naslou-
chalo několik desítek místních 
obyvatel, většina Romů odešlo. 
Dělnická strana se před čtvr-
tou hodinou odebrala směrem 
na nádraží. Po čtvrté hodině již 
byl v Bílině klid. 

Pavlína Nevrlá
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VYŘEŠENÁ STÍŽNOST NA MHD V BÍLINĚ

Mukov opraví střechu kostela a vybuduje hřiště

Ve stížnosti doslova stálo: 
„Autobus byl zcela plný lidí. 
Na předním sedadle seděla dív-
ka, vedle sebe položený batoh. 
Na žádost cestujících, zda by 
místo nemohla uvolnit, se jen 
ušklíbla. Poté, co jsem požádal 
řidiče, zda by nemohl zakročit, 
mi odpověděl, že je to jeho zná-
má a že se nechce rozčilovat … 
(dívka) neráčila uvolnit místo 
ani držiteli průkazky ZTP. Řidič 
se jen pousmál.“ Kopii této stíž-
nosti obdržel také odbor dopravy 
Městského úřadu v Bílině.

DPÚK stížnost promptně řešil 
a do 14 dnů vyšel na světlo výsle-
dek jejího prošetřování. Tiskový 
mluvčí DPÚK Martin Grmela 
řekl, že obecně platí, že řidič se 
má věnovat samotné přepravě, 
jeho povinností je bezpečně do-
pravit cestující do cíle. Nicmé-
ně zde se „jednalo o nevhodnou 

reakci řidiče, jelikož nezjednal 
patřičný pořádek ve vozidle při 
neoprávněném obsazení sedadla 
zavazadlem zmíněné cestující“.

Poté, co DPÚK došel k tomu-
to závěru, vyvodil pro řidiče 
důsledky: „Řidič byl důrazně 
upozorněn na nedostatky v plně-
ní svých pracovních povinností 
a bude kázeňsky potrestán dle 
platného ustanovení kolektivní 
smlouvy. V případě opaková-
ní podobných nedostatků s ním 
může být rozvázán pracovní po-
měr,“ objasnil výsledek šetření 
tiskový mluvčí.

Toto je letos v pořadí druhá stíž-
nost poslaná z Bíliny na DPÚK. 
První stížnost souvisela „pře-
devším s rušením starého auto-
busového nádraží a označením 
odjezdových stání na současném 
provizorním stanovišti,“ uvedl 
mluvčí DPÚK.

Na Dopravní podnik Ústeckého kraje (DPÚK) byla 1.5. jedním 
z bílinských občanů zaslána stížnost týkající se obsazení místa ba-
tohem dívky v autobuse linky 587001, spoj 19. Slečna i přes žádost 
spolucestujících odmítla batoh ze sedadla odstranit.

Mukov - S velkou radostí oznamujeme, že malá víska Mukov 
uspěla hned s několika žádostmi o dotace. Získali jsme prostřed-
ky jak na střechu kostela a restaurování sochy sv. Prokopa, tak 
i na vybudování dětského hřiště v Mukově.

MHD je v Bílině zajištěná dvě-
ma linkami s celkovým počtem 
36 spojů, které obsluhují 28 za-
stávek. Měsíčně je přepraveno 
asi 35 tisíc cestujících. Na lin-
kách jezdí ekologické autobusy 

s pohonem na zemní plyn.
Věřme, že cestující v autobuse 

k sobě budou ohleduplní a důvo-
dů k podávání stížností podob-
ného druhu bude v budoucnu co 
nejméně. Jana Karlová

Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR z Programu rozvoje venkova 
podpořilo záměr restaurovat so-
chu sv. Prokopa částkou 210 tisíc 
a částkou 154 tisíc podpořilo zá-
měr vybudování dětského hřiště. 
Vše se podařilo díky naší dob-
ré spolupráci s paní starostkou 
Zemanovou, která mi umožnila 

za obec Hrobčice obě žádosti vy-
pracovat. Paní starostka žádosti 
důkladně posoudila, podepsala 
a zajistila nutnou 30% fi nanční 
spoluúčast obce. Za což velmi 
děkujeme.

Kostel sv.Prokopa:
V současné době již lze říci, 

že máme prostředky na tři čtvr-
tiny střechy kostela. Celkový 
rozpočet díla – Generální oprava 
střechy kostela sv. Prokopa je 
1.021.200 korun a chybí nám již 
jen 252 tisíc korun. Tuto zbýva-
jící sumu však můžeme získat už 
jen od sponzorů a dárců, jinou 
možnost již v letošním roce ne-
máme. Ráda bych tedy oslovila 
všechny příznivce našeho snažení 
za záchranu kostela a požádala je 
o podporu. S povděkem bychom 
uvítali jakoukoliv poskytnutou 
sumu. Střecha kostela je v žalost-
ném stavu, zejména v části nad 
přesbytářem (prostor při hlavním 
oltáři) a další zimu již pravděpo-
dobně nevydrží. 

Pro informaci uvádím: 
469.000,- Kč přispěl Ústecký kraj 
z Programu na záchranu památek. 
200.000,- Kč přispělo Minister-
stvo kultury z Havarijního pro-
gramu. 100.000,- Kč poskytne 
sdružení rodáku Heimatkreisve-
reins Biline. 769.000,- Kč celkem 
poskytnutá suma.

Mukov leží na okraji českého 
středohoří, v nadmořské výš-
ce 512 metrů, pod vrchem jeho 
druhé nejvyšší hory Hradišťany. 
Je vzdálen 6,5 kilometru na ji-

hovýchod od města Bíliny a ne-
přímo tvoří hranici mezi čistou 
přírodou v Chráněné krajinné 
oblasti a Mosteckou pánví s vel-
kým soustředěním průmyslové 
a energetické výroby. V těsném 
sousedství Mukova totiž leží nej-
větší výsypka Severočeských Do-
lů - Radovesice.

Jana Syslová, Občanské
sdružení na záchranu kostela

sv. Prokopa v Mukově
a ostatních kulturních

hodnot obce

Místní organizace
Českého rybářského svazu 

mládeže v Bílině

zve všechny děti do 15 let,
které mají platnou rybářskou 

povolenku pro rok 2009

na DĚTSKÝ
RYBÁŘSKÝ ZÁVOD 

O CENY
v sobotu 13. června
v bílinské Bezovce.

Sraz soutěžících je v 8 hodin 
u rybářské chatky.

Hodnocení: 1 cm = 1 bod. 
Chytá se na 1 udici.

Lidé si nemusejí nechat líbit, když se řidič chová neslušně. DPÚK 
s ním může i rozvázat pracovní poměr. Tato fotografi e je ilustrační 
 Foto: Václav Weber 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 28. května 2009

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

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,
důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

Bílinští milovníci veteránů – především motorek – reprezentovali své 
město letos již po sedmé na litoměřické výstavě Tempo. Ukázat tam 
jeli především skvosty jako motocykl Jawa 175 či nadčasovou Jawou 
– „pérák“ a „kejvačka“.

Veteráni jeli pro zesnulého Josefa Solnaře

INZERCE 1109/BZ

P ijme
PRACOVNÍKA
NA POZICI

PRODAVA
SKLADNÍK

Kontakty:
tel. 604 290 789

e-mail: bilina@stama.cz

www.stama.cz

Veteráni jeli pro zesnulého Josefa Solnaře

V protikladu těmto dnes již 
historickým motocyklům byla 
Jawa z roku 1994, vodou chla-
zená, pětikvaltová, v provedení 
cestovní enduro. 

Dále na sraz veteránů dorazil 
pan Stýblo, bílinský rodák ny-
ní žijící ve Vídni. Jeho Tatřička 
z roku 1926 byla ozdobou srazu 
a nejstarší vozidlo ze zhruba 250 
účastníků.

Z výstaviště se všechny přítom-

né motocykly veřejnosti před-
stavily při spanilé jízdě Litomě-
řicemi. Bílinští tuto jízdu letos 
věnovali památce zesnulého Jo-
sefa Solnaře. Jeho syn Miroslav 
Solnař získal pohár za třetí místo 
s Jawou 500, rok výroby 1957. 
Pan Josef Solnař byl největší 
„Machr“ na motorky v širokém 
okolí. Chybí všem členům bílin-
ského klubu veteránů.

Pavlína Nevrlá

Rada města na svém posled-
ním zasedání schválila, že se 
město pokusí o získání dotace 
na dvě fotovoltaické elektrár-
ny. Ty budou umístěny na zá-
kladních školách Za Chlumem 
a Aléská. Každá by měla stát 
asi 5 milionů korun. „V přípa-
dě získání dotace, kde se po-
čítá se šedesátiprocentní účastí 
města, by tato investice byla 
do 5 let vrácena a dalších 15 
let by škole vydělávala zhru-
ba čtvrtinu jejího rozpočtu 
na chod školy,“ řekl místosta-
rosta Bíliny Roman Šebek. 
Pořízení elektráren musí ještě 

schválit zastupitelé na svém 
červnovém zasedání. 

Principem fotovoltaických 
elektráren je přeměna dopa-
dajícího slunečního záření 
v elektrickou energii. Elektři-
na je vedena do měniče napětí, 
který ji transformuje na síťové 
napětí.

Školy by však získanou ener-
gii nevyužívaly, ale prodávaly 
státu, který má povinnost takto 
získanou elektřinu vykoupit. 
Zisk z tohoto prodeje pak sníží 
náklady na provoz školy. 

Pavlína Nevrlá

Fotovoltaické elektrárny 
sníží náklady škol

Fotovoltaické elektrárny 
sníží náklady škol

Napište nám
i vy svůj názor

na život v Bílině!
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Přemysl Rabas pracoval v zo-
oparku v Chomutově téměř 20 let 
a již v něm zahájil projekty na zá-
chranu ohrožených druhů. Před 
více než rokem byl však odvolán. 
Přestože se poté stal čestným čle-
nem Světové asociace zoologic-
kých zahrad, což považuje za vel-
ký úspěch, a je členem Unie čes-
kých zoologických zahrad a Eu-
roasijské asociace zoologických 
zahrad, nemyslí, že by ještě někdy 
dostal nabídku se do zooparku 
vrátit: „To nehrozí, nepovažuji to 
za reálné, tak nemá cenu uvažovat 
nad tím, jestli bych na to kývl.“

Ve své bílinské řeči P. Rabas nej-
dříve vysvětlil, na jaké druhy je 
zaměřený rozjetý projekt. Dozvě-
děli jsme se tak, že černí nosorožci 
jsou velmi dobří v chovu a ze zoo 
ve Dvoře Králové se vozí zpět 
do Afriky, aby se posílila popula-
ce. Bílí neboli též tuponosí noso-
rožci, rozdělení na severní a jižní, 
mají naopak v zajetí slabé a spíše 
náhodné přírůstky. Severní bílí no-
sorožci jsou nejvzácnější a na svě-
tě jich zbývá posledních pár kusů.

Po tomto základním uvedení 
do problematiky mluvil P. Rabas 
o své šestidenní únorové cestě 
do Keni v rámci tohoto projektu 
a své vyprávění doprovázel pro-
mítáním. Podstatou projektu je 
návrat bílých nosorožců z králo-
védvorské zoo do Afriky, konkrét-
ně do Keni. Vzhledem k tomu, že 
se nedaří jejich rozmnožení v za-
jetí, bude učiněn pokus přímo v re-
zervaci v Africe.

Pan Rabas se také zmínil o pro-
blémech s ochranou nosorožců 

v Africe a o řádění pytláků. Z Keni 
přicházejí v tomto ohledu příznivé 
zprávy: „Jsou evidovány pouze 
tři útoky na nosorožce a ani jeden 
z pytláků nevyvázl dobře.“ Útoky 
v jiných afrických zemích jsou 
hojnější a z rohů nosorožců se pak 
stávají nejčastěji rukojeti nožů. 
Na jednom rohu se dají vydělat až 
tisíce dolarů.

Pan Rabas dále mluvil o adap-
taci nosorožců na nové prostředí. 
Ta, zdá se, nebude problémem. 
Zvířata měla být původně vysa-
zena v Jihoafrické republice, ale 
proti tomu se zvedla kritika, proto-
že v Jihoafrické republice je úplně 
jiné klimatické prostředí, než je je-
jich přirozené. Keňa je jejich při-
rozenému prostředí daleko bližší.

Dalšími souvisejícími tématy, 
o kterých bývalý ředitel zooparku 
vyprávěl, byl převoz nosorožců 
speciálními letadly odlétajícími 
pouze z Amsterodamu či o pro-
blémech se schválením jejich 
převozu ze strany kraje. Ukazoval 
a popisoval také jiné africké dru-
hy zvířat, např. antilopy nebo ze-
bry a předvedl také pozoruhodný 
obrázek hnědého koně s černými 
pruhy, tedy křížence koně se ze-
brou.

Do projektu byla zapojena od-
borná veřejnost. Pokud by měla 
zájem zapojit se běžná veřejnost, 
je možno přispět jen obecně krá-
lovédvorské zoologické zahradě. 
„Veřejná sbírka přímo pro tento 
program zatím vyhlášena není, 
ale uvažujeme o ní,“ poznamenal 
P. Rabas.

Vyprávění P. Rabas obohatil 

V úterý 19. 5. od 18 hodin měli možnost návštěvníci knihovny vy-
slechnout přednášku bývalého ředitele chomutovského zooparku 
Přemysla Rabase. Jeho povídání mělo jedno téma: nosorožci jako 
ohrožený druh a úsilí o jejich záchranu.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

1. 6. 2009 otvíráme
NOVÉ PORADENSKÉ MÍSTO 
Bílina, Komenského 29/11

stavební spoření a úvěry pro fyzické
i právnické osoby, penzijní připojištění,

pojištění majetku, životní pojištění

     Po, St 12.00 – 17.00 hod.
Út, Čt, Pá   9.00 – 14.00 hod.

Dárek pro nové klienty – v červnu sleva 50 %

Kontakt: Marcela Mikušová  
728 564 270

INZERCE 1009/BZ

Přemysl Rabas vyprávěl v Městské knihovně o nosorožcíchPřemysl Rabas vyprávěl v Městské knihovně o nosorožcích

ukázkou pravého nosorožčího ro-
hu, který měl každý návštěvník 
možnost si prohlédnout a potěž-
kat, a v závěru si každý zájemce 
mohl vzít DVD s dokumentárním 
seriálem Přežili rok 2000, jehož 
autorem je právě P. Rabas.

Tento projekt není první a P. Ra-
bas doufá, že ani poslední: „Už 
byly předtím i jiné projekty. Po-
dílel se na nich i chomutovský 
zoopark. Přišel jsem se záchran-

ným projektem už počátkem 90. 
let. Už jsme dělali hohola sever-
ního, sýčky, puštíky, husy divoké, 
vraceli jsme zubry na Slovensko, 
kozorožce alpské do Itálie, kočky 
divoké do Bavorska. Těch pro-
jektů je hodně a určitě bych se 
na nich rád podílel dál.“ Tyto ná-
vratné programy by P. Rabas rád 
aplikoval např. na orly mořské či 
orlosupy.

Jana Karlová

V pondělí 11. května od čtyř hodin odpoledne se kulturní dům Fontána 
v Bílině zaplnil desítkami obyvatel. Ti si přišli zatančit a zároveň oslavit 
Den matek. K poslechu i k tanci jim zahrála Pichlovanka.

Foto: Václav Weber

OSLAVILI DEN MATEK
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Kulturníservis
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINAMĚSTSKÁ KNIHOVNA BÍLINA

MĚSTSKÉ DIVADLO
29. května 19.00 hodin 

POKOJE S TCHÝNĚMI
Úsměvná komedie v podání

Bílinského divadelního minima.
Režie: Svatopluk Vašut

Vstupné: 60,- Kč

KINO HVĚZDA
29. a 30 května 19.00 hodin

SPIRIT 
USA/Akční. České titulky.

Další fi lm komiksové legendy
Franka Millera.
Vstupné: 65,-Kč

2. června 18.00 hodn
STRÁŽCI - WATCHMEN 
USA. Akční sci-fi . České titulky. 

Kdo bude strážit strážce?
Vstupné: 65,- Kč

3. a 4. června 19.00 hodin
RŮŽOVÝ PANTER 2 

USA/Francie. Komedie.
České titulky.

Steve Martin je opět zpět
jako inspektor Clouseau ...

Vstupné: 70,- Kč

5. června 19.00 hodin
VÁLKA NEVĚST 

USA. Komedie. České titulky
Nejlepší kámošky...až do svatby!

Vstupné: 70,- Kč

9. června 17.00
MONSTRA VS.VETŘELCI 

USA. Animovaná komedie.
Český dabing. Jenom monst akce 

zachrání svět hladce ...
Vstupné: 65,- Kč

10. a 11. června  19.00 hodin
SSD SPOJENÍ NENAVÁZÁNO 

Rusko. Th riller. České titulky.
Výhrou pro vítěze nebude milion 

rublů, ale jeho vlastní život.
Vstupné: 70,- Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
6. června

DEN DĚTÍ
Sněhánky s Míšou Dolinovou,

Jiží Zonyga – koncert,
Válka nevěst – fi lmová komedie 

12. a 13. června 
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ

Film. Čtvrtý díl fi lmů – Rychle a zbě-
sile. S předchozím dílem spojuje tento 

díl pouze režisér Justin Lin a hlavní 
postava Dominica Torreta (Vin Diesel). 

19. a 20. června
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Film. Film od autorů populárního 
a úspěšného seriálu „Sex ve městě“ 

vypráví příběhy o vztazích navzájem 
propojených dvacátníků a třicátníků 

z Baltimore.

KNIŽNÍ TIPY MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY BÍLINA

Beletrie pro dospělé

LUSTIG
ARNOŠT

ZASVĚCENÍ

Nový svazek 
sebraných spisů 
Arnošta Lustiga 
vypráví příběh 

o sexuálním a životním zrání mladého 
Richarda Ludviga. V tomto prozaic-
kém triptychu se události i myšlení 
ústřední postavy, která má nejen au-
tobiografi cké východisko, ale je navíc 
prohloubena autorovou životní zku-
šeností, soustřeďují kolem trojjedi-
ného mystéria lásky, erosu a sexu, jež 
dospívající chlapec postupně objevuje 
a v kulminujícím aktu zasvěcení roz-
poznává jako aspekt vždy ohrožené 
existence člověka i lidstva.

Nakladatelství Mladá fronta

POLEDŇÁKO-
VÁ MARIE

LÍBÁŠ JAKO 
BŮH

Helena Altma-
nová je sympa-
tická profesorka 

na gymnáziu. Patří k oblíbeným peda-
gogům, díky zdravému nadhledu si ro-
zumí se studenty i kolegy ve sborovně. 
Skutečně nepředvídatelné okamžiky ji 
však čekají v osobním životě. Helena 
se za dramatických okolností seznámí 
s lékařem záchranné služby Františ-
kem. A úplně normálně a naplno se 
zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný 
vášně, rozchodů a návratů, v němž za-
milované dvojici komplikují vztah jak 
partneři, tak další členové rodiny.

Nakladelství Knižní klub 
Naučná literatura

TŘEŠTÍKOVÁ 
HELENA

RENÉ

Kniha složená 
z dopisů, které si 
dlouhá léta vymě-

ňovala režisérka se svým fi lmovým hr-
dinou během jeho pobytu za mřížemi. 
Časosběrný dokument režisérky Hele-
ny Třeštíkové René zvítězil v kategorii 
dokumentů nad 45 minut a získal Zla-
tou holubici na Mezinárodním festi-
valu dokumentárních a animovaných 
fi lmů v Lipsku v říjnu 2008, další po-
ctou byla cena německé veřejnoprávní 
televize MDR a prestižní cena Evrop-

ské fi lmové akademie Prix Arte pro 
nejlepší evropský dokument roku.

Nakladatelství Lidové noviny

ŠMÍD ZDENĚK
PROČ BYCHOM 
SE NEPŘIZNALI, 

ANEB, JAK TO 
BYLO DOO-

PRAVDY 

Rukověť pro všechny věrné čtenáře, 
které zajímá, zda opravdu žili Sumec, 
Lída, Lucie a Keny, jaké povolání má 
ve skutečnosti Bongo, kdo je vlastně 
Křižák či kam se v seriálu na motivy 
knížek Proč bychom se netopili, ne-
potili, netěšili... poděla Ofélie. Knížku 
doprovázejí četné dobové fotografi e 
z archivu a jeho přátel. 

Nakladatelství Olympia
Knihy pro děti

BŘEZINOVÁ 
IVONA
LEDNÍ

MEDVÍDEK

Lední medvídek žije se svou ma-
minkou a bratříčkem v nehostinné 
polární pustině a učí se lovit, aby do-
kázal v krutých podmínkách přežít. 
Číhá tam na něj nejedno nebezpečí - 
uvolněné kry či zlí mroži... Doplněno 
DVD.

Nakladatelství Knižní klub

DISNEY 
WALT

MOJE PRVNÍ 
ENCYKLOPE-

DIE S MED-
VÍDKEM PÚ 
A JEHO PŘÁ-

TELI

Pojďte s námi objevovat překrásný 
svět přírody. Moje první encyklope-
die je určen především předškolním 
dětem a prvňáčkům. Pomůže jim 
poznávat roční období, různé rostliny 
a životní prostředí. Dá jim odpovědi 
i na nevšední otázky, například jestli 
mají mraky jména, proč opadávají listy 
ze stromů, kde jsou během dne hvězdy 
nebo jak rychle může foukat vítr.

Nakladatelství Egmont

30. května
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST

od 9.00 do 12.00 hodin, 50 Kč, s sebou přezůvky a pracovní oděv
30. května

VÝLET DO CHOMUTOVSKÉHO ZOOPARKU
220 Kč – cena zahrnuje: cestu vlakem, vstupné, jízdu lokálkou Amálkou, při-
hlášky na recepci DDM

1. června
DEN DĚTÍ - PŘIJELA K NÁM POUŤ 

Zahrada DDM, od 15.30 do 18.30. Těšit se můžete na dětský kolotoč, dětský 
vláček, nafukovací hrad, divadelní pohádka Kouzelné křesadlo v podání Divadla 
Ve Tři, , ukázku hasičské činnosti, střihání autovraku, předvedení sanitního vozu, 
soutěže, kolo štěstí, stánkový prodej a jízdy na koních. Vstupenkou na letošní 
Den dětí je balení dětských piškotů, to proto, že na letošní Akademii představil 
bílinská domeček projekt DDM POMÁHÁ POSTIŽENÝM, kdy balení piškotů 
od přítomných bude pomáhat při výchově asistenčních štěňat pro nevidomé. 

2. června
DÍLNA TIFFANI Od 16.30 do 18.30, výroba šperků ze skla

4. června
KORÁLKOVÁNÍ 3

Od 18.00 do 21.00, výroba korálkových šperků dle vlastního výběru.
16. června 

VÝTVARNÁ DÍLNA FIMO
Od 16.30 do 18.30, výroba šperků z hmoty FIMO

18. června 
HRY BEZ HRANIC 

Od 15.00 hodin, Kulturní dům Fontána Bílina, mezinárodní soutěžní kolo, 
účastní se Německo, Polsko, Ukrajina, Litva, Dánsko a Česká republika

19. - 20. června
ZÁVODY NA AUTODRÁZE

Tradiční soutěžní klání na unikátní autodráze, která měří 28 metrů a má
4 dráhy. V pátek 19. června začátek v 16:00 a v sobotu 20. června v 8:00.

Program Domu dětí a mládeže Bílina
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Rada města na své 10. schůzi konané dne 20. 5. 2009 mimo jiné: 
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu:
• řešit situaci ohledně obecně prospěš-
né společnosti Muzeum Bílina
• zařadit obnovu povrchu chodní-
ku v Důlní ulici do návrhu investič-
ních akcí na rok 2010 a zároveň při-
pravit studii obnovy povrchu chod-
níku v Důlní ulici s předpokládaným 
rozpočtem.
• řešit realizaci zajištění schůdnosti 
pro kočárky u křižovatky v ulici Bez-
ručova a Palackého. 
Starostovi města:
• realizovat záměr výstavby nového 
dětského hřiště v areálu bývalých za-
hrádek v ulici Liptická. • 
jednat s majitelem nové vlečky v Důl-
ní ulici o obnovení přechodu pro 
chodce. 
Ředitelce Městských technických 
služeb Bílina zprovoznit osvětlení 
od přechodu přes vlečku v Důlní ulici 
k podchodu do nádraží ČD. 

Schválila:
Přijetí státní dotace na činnost lesní-
ho hospodáře ve výši 5.652 Kč za IV. 
čtvrtletí roku 2008, pro Lesy ČR, s. p., 
Velemín. 
Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem 
ve výši 23.000 Kč pro 23 dětí na ly-
žařský výcvik. 
Navýšení rozpočtu MŠ Čapkova 
ve výši 12.000 Kč pro 24 dětí na ško-
lu v přírodě. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Bílinským 
gymnáziem, o. p. s., ve výši 7.000 Kč, 
na realizaci vodáckého kurzu pro 3. 
ročníky gymnázia v měsíci červnu 
2009. 
Uzavření smlouvy o výkonu funkce 
člena dozorčí rady mezi panem René 
Štěpánkem a společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

Zamítla:
Žádost společnosti SADIKI, s. r. o., 
o pronájem nebytových prostor (cuk-
rárna, Mírové nám. 88) třetí osobě 
a zároveň rozhodla ukončit smlouvu 
nájmu nebytových prostor uzavřenou 
mezi městem Bílina a společností SA-
DIKI, s. r. o., za účelem provozování 
cukrárny na Mírovém náměstí čp. 88. 

Žádost pana B. D. Ch. o udělení 
zvláštního povolení k trvalému umís-
tění stánku s ovocem a zeleninou 
v proluce na Mírovém náměstí. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
• „Základní umělecká škola – vybave-
ní učebny hudební nauky interaktiv-
ním systémem“ 
• „ZŠ Aléská – Vybavení sborovny 
nábytkem“ 
• „MŠ Aléská Bílina – výměna dlažby 
na chodbách a v šatnách“ 
• „Oprava fasády – Mírové náměstí č. 
p. 21 – bok u dětského hřiště“ 
• „Výměna kompresoru č. 1 ve stro-
jovně zimního stadionu v Bílině“ 
Přidělit zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci:
• „ZŠ Aléská Bílina – výměna linolea 
ve čtyřech učebnách“ ,fi rmě Stampo – 
cz, s. r. o., Most. 
• „Zájezdy – autobusová doprava 
v roce 2009“ ,fi rmě HIRSCH Franti-
šek Duchcov. 
• „Software pro Městskou policii Bíli-
na“ ,společnosti D.H.S. – Data, Hard-
ware, Software, s. r. o., Praha. 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na akci:
• „Výstavba kolumbárií – hřbitov Bí-
lina“ je nabídka fi rmy KP Servis, s. r. 
o., Most
• „Malování vnitřních prostor školy“ 
je nabídka fi rmy Löv Pavel, Malířské 
a lakýrnické práce, Bílina, Za Chlu-
mem 731/18. 
• „MŠ Síbova Bílina – úprava sociál-
ního zařízení“ je nabídka fi rmy Žejd-
lík Josef, Bílina. 
• „Bytové domy v ul. 5. května č. 
p. 268 a 269 v Bílině – výměna ku-
chyňských linek“ je nabídka fi rmy 
KVN, s. r. o., Jirkov. 
• „Oprava chodníku v ul. Sokolská, 
Bílina“ je nabídka fi rmy Žejdlík Jo-
sef, Bílina. 
• „Oprava chodníku v ul. Bílinská 
u silnice I/13, Bílina“ je nabídka fi r-
my STAVKOM, Veletice.
• „Oprava chodníku v ul. Kpt. Jaro-

še – SUNN, Bílina, naproti hasičům“ 
je nabídka fi rmy HAKIM, s. r. o., Bí-
lina. 
• „Oprava chodníku v ul. Vojanova, 
Bílina“ je nabídka fi rmy Žejdlík Jo-
sef, Bílina. 
• „Oprava chodníku v ul. Kpt. Jaroše 
– SUNN, Bílina, před garážemi, na-
proti bývalé Jednotě“ je nabídka fi r-
my Arpáš Petr, s. r. o., Bílina
• „Oprava chodníku v ul. Fűgnerova, 
Bílina“ je nabídka fi rmy Žejdlík Jo-
sef, Bílina
• „Oprava chodníku v ul. B. Němco-
vé, Bílina“ je nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef, Bílina. 
• „MŠ Síbova, Bílina – reko vzducho-
techniky“ je nabídka fi rmy Kabourek 
– VZT, s. r. o., Teplice

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
Úpravu v Programu podpory sociální-
ho začleňování ve městě Bílina v bo-
dě 14 – Hodnocení a návrh na přidě-
lení projektu. První odstavec bude na-
hrazen textem: Odbor sociálních vě-
cí a zdravotnictví Městského úřadu 
Bílina provede předběžnou veřejno-
správní kontrolu žadatelů o veřejnou 
fi nanční podporu při přípravě materi-
álů před jejich zpracováním a zároveň 
doporučuje schválit nové znění bodu 
15 – Vyúčtování grantu, odstavec e): 
Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví provede průběžnou veřejnoprávní 
kontrolu čerpání grantu. 

Odvolala:
Paní Martinu Aubrechtovou Havlo-
vou z hodnotící komise, na vlastní žá-
dost. 

Projednala:
Zápis z jednání komise pro životní 
prostředí, dopravu a bezpečnost ze 
dne 11. 5. 2009 a ukládá tajemníko-
vi městského úřadu pověřit vedoucí-
ho odboru dopravy jednáním se spo-
lečností Severočeské vodovody a ka-
nalizace ohledně opravy propadlé ka-
nalizace na křižovatce v ul. Palackého 
a Bezručova. 

Vzala na vědomí:
Informaci p.Pavla Košťála – technic-
kého dozoru investora, ohledně stavu 
akce „Lávka přes řeku Bílinu a silni-
ci I/13“. 
Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., 
o pronájem prostor v bývalých kasár-
nách s tím, že pronájem těchto prostor 
přísluší Městským technickým služ-
bám Bílina. 
Odstoupení p. Milana Pecháčka 
z funkce člena správní rady obecně 
prospěšné společnosti Bílinské lázně, 
na vlastní žádost. 

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)

Za lásku děkují a do dalších let
pevné zdraví, štěstí a pohodu přejí
syn Karel a dcera Eva s rodinami.

Dne 29. května oslaví své životní jubileum 
80 let naše drahá maminka

MILUŠEMILUŠE
HOJDOVÁHOJDOVÁ
z Bíliny.

Letní tábory Domu dětí
a mládeže v Bílině

29. 6. – 10. 7. Bedřichov 
pro děti školního věku 4 160 korun, pro ostatní dospělé
zájemce 4 550 korun.

1. – 15. 7. Horní Cerkev - 1. běh

15. 7. – 29. 7. Horní Cerkev - 2. běh

29. 7. – 12. 8. Horní Cerkev - 3. běh
stanový tábor pro děti školního věku, 3 800 korun

26. 7. – 1. 8. Jindřichov – Můj první tábor 
pro děti od 5 let, 2 450 korun

17. – 26. 7. Chorvatsko
Makarská riviéra, Živogošče, pro rodiče či prarodiče s dětmi, 
5350 korun

1. – 9. 8. Příměstský tábor s Baltíkem
pobytový tábor s programováním na PC, 2 100 korun

10. – 15. 8. Příměstský tábor pro předškoláky 
620 korun

15. – 24. 8. Nová Ves nad Nisou
Aerobic, soustředění kroužků, 4 100 korun
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Od 1. 7. 2008 mají podnikatelé možnost přímo na živnostenském úřadě za asistence pracovníka živnostenského úřadu vyplnit elektronickou podo-
bu jednotného registračního formuláře, zkráceně JRF.  Pod označením  JRF jsou uvedeny veškeré tiskopisy určené pro podání na živnostenském 
úřadě. Pracovník živnostenského úřadu elektronicky vyplní JRF, vyplněný JRF vytiskne, podnikatel údaje ověří  a potvrdí svým podpisem.

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

  30. 05. Liberec
  – aquacentrum,   

  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 - říjen Kralovice
  – houby
  (dle zájmu)
 19. 09. Litoměřice
  – zahrada Čech   

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

Flek, kříženec labradora, asi tak 

2 roky starý pes, silnější postava, 

původní jméno je nejspíše Kim. 

Nalezen v Bílině.

Bar, kříženec nejspíše chodského 

psa, pes, velmi obézní, 2-3 roky 

starý, nalezen v Hostomicích.

Berik, kříženec 
jezevčíka, pes, 
1-2 roky starý, 
dobrý zdravotní 
stav, nalezen 
v Bílině.

Hezoun, nízký 
kříženec jezevčí-
ka, asi 1,5 roku 
starý pes, dobrý 
zdravotní stav, 
nalezen v Bílině.

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Žatecku. 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?

Ke dni 1. 10. 2008 se podni-
katelům otevřela další možnost 
komunikace s živnostenským 
úřadem. Podnikatelé mají 
možnost vytvářet elektronické 
podání JRF na svém počítači 
a odeslat jej přímo do elek-
tronické podatelny živnosten-
ského úřadu. Aplikace k vy-
tvoření a odeslání podání JRF 
je od 1.10.2008 k dispozici 
zdarma na veřejném webu živ-
nostenského rejstříku (adresa 
http://www.rzp.cz) a to včetně 
příručky s popisem možnos-
tí využití, instalace, vyplnění 
a odeslání. Vytvořené elektro-
nické podání je přímo aplika-
cí JRF podepsáno uznávaným 
elektronickým podpisem pod-
nikatele (podle ustanovení § 
11 zákona č. 227/2000 Sb., zá-
kon o elektronickém podpisu). 
Podmínkou pro využití této 
aplikace JRF je, že podnikatel 
je vlastníkem uznávaného elek-
tronického podpisu.

Nová služba elektronického 
podání JRF je dalším krokem 

ke snížení administrativní zátě-
že podnikatelů a ke zjednoduše-
ní jejich styku s živnostenskými 
úřady. Je přínosem i pro úřady 
veřejné správy. Klade sice větší 
nároky na znalosti pracovní-
ků živnostenských úřadů, ale 
současně sníží chybovost údajů 
a náklady na zasílání papíro-
vých dokumentů dalším úřa-
dům veřejné správy. V případě 
zájmu ze strany podnikatele, 
může pracovnice živnosten-
ského úřadu předat informace 
z vyplněného formuláře (JRF) 
informačním systémům finanč-
ních úřadů, Úřadů práce, ČSSZ 
a zdravotních pojišťoven. Na-
příklad pokud podnikatel žádá 
o předání údajů finančnímu 
úřadu, nemusí na příslušný úřad 
již chodit osobně a registrace se 
provede na základě elektronic-
ky předaných dat. Podnikatel 
již obdrží osvědčení o registra-
ci, které mu pošle místně pří-
slušný finanční úřad.

Tučková Martina,
referent ObŽÚ

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu

Historický den aneb historie prakticky
Květen bývá nejen měsícem lásky, ale v těchto dnech si připomínáme 

i historická data. Kdy jindy tedy uskutečnit „Historický den“ něž právě 
nyní? 

Opět jsme dílčí projekty koncipovali tak, aby v jednotlivých ročnících 
korespondovaly s tématy učiva dějepisu a výchovy k občanství. Která 
dědictví nás zaujala? Z antiky jsme si připomněli vzory na amforách 
či tvorbu divadelních masek, dobu husitskou jsme prožívali jako statní 
hrdinové válek a národní obrození bylo zpestřené vzpomínkou a prak-
tickou ukázkou na kuchařské umění M. D. Rettigové či tvorbou loutek. 
Na období druhé světové války jsme se zaměřili především holocaus-
tem. Záleží na každém jedinci, kolik záporných či kladných zkušeností 
z těchto dob si ponechá v paměti. 

Bc. Žemličková Judita, ZŠ Za Chlumem
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MÁME ZLATO A STŘÍBRO Z REPUBLIKY

Skupina Caviky soutěžila v ka-
tegorii Profi  do 12 let a skončila 
na krásném 2. místě, skupina Cik 
– Cak cvičila v kategorii Profi  nad 

12 let a dosáhla na příčku nejvyšší 
a získala 1.místo.

V neděli 17. května se skupina 
Caviky zúčastnila 4. kola soutěže 

Žij pohybem v Praze. Již po čtvrté 
obhájila 1. místo. 6. června se obě 
skupiny zúčastní velkého fi nále 
této soutěže, kde budou soutěžit 
týmy z Čech a Moravy a také pro-
běhne ligové hodnocení za celý 
rok.

Do konce školního roku má-
me pouze dvě soutěže v Hradci 
Králové a v Praze. Od 9. června 
dětem i nám dospělým začíná za-
sloužené volno po velmi náročné, 
ale úspěšné sezóně.

Věra Ryjáčková

V sobotu 16. května se v Praze Hostivaři konalo fi nále celorepublikové 
soutěže Děti fi tness aneb sportem proti drogám. Tato soutěž proběhla 
na čtyřech místech republiky a ti nejlepší postoupili do fi nále.

KLH DRACI Bílina bilancoval uplynulou sezonu

Členská základna 
klubu k 31.12.2008 se 
skládala z 99 členů, 
z toho 79 členů do 19 

let a 20 členů nad 20 let. Po celé 
uplynulé období pracoval klub 
pouze ve tříčlenném vedení 
v čele s prezidentem klubu Ing.
Kvěchem, viceprezidentem klu-
bu p.Vernerem (koncem minulé-
ho roku nahrazen p.Štěpánkem 
neboť p.Verner na vlastní žádost 
odstoupil z funkce) a sekretářem 
klubu p.Balínem Radislavem. 
Ve zprávě o činnosti byla klad-
ně hodnocena spolupráce s HC 
Slovan Louny , se kterým klub 
spolupracuje v rámci mládež-
nických mužstev. Bez vzájemné 
pomoci by nebylo možnost ode-
hrát jakékoliv krajské soutěže 
v oblasti mládeže. Je to důsle-
dek i toho, že se nedaří přilákat 
nové mladší hráče, přestože od-
díl nováčkům odpustil hrazení 
členských příspěvků. V uplynu-
lé sezoně se dále podařilo ode-
hrát na krajské úrovni i soutěž 
mužů. Na začátku soutěže nám 
pomohli junioři z Teplic a konec 
soutěže byl odehrán již bílin-
skými odchovanci . Velký podíl 
na reprezentaci města a klubu 
má i oddíl krasobruslení . Jeho 
závodnice, pod vedením tre-

nérky Koberové, se na různých 
soutěžích umisťují na předních 
místech (závodnice Křehlová, 
Kolmanová, Hladíková). 

Po finanční stránce se klubu 
podařilo zabezpečit potřeb-
nou výši finančních prostředků 
na zajištění sezony. Roční roz-
počet klubu se pohyboval cca 
kolem 750 tis.Kč. Velký dík 
za finanční pomoc při zajištění 
sezony patří zastupitelům města 
Bíliny , MTS Bílina, firmě Kůs-
Lisec, Sprit s.r.o., dále SD a.s., 
skupině ČEZ, firmě IDEAL-
FENSTER a.s. . Na členských 
příspěvcích se vybralo cca 130 
tis.Kč. Největší výdajovou po-
ložku tvořily náklady na pro-
nájem ledové plochy, dopravu 
a odměn rozhodčím. 

Na další dvouleté období byli 
zvoleni do výboru stávající čle-
nové výboru a do kontrolní a re-
vizní komise byla zvolena paní 
Kolmanová Kamila a Jirkovská 
Miroslava.

Nejbližší akcí klubu HCD-
Bí , která se uskuteční na ZS 
11.6.2009 od 15,00 hod. 
do 19,00 hod. , bude vyhodno-
cení uplynulé sezony se všemi 
hráči mládežnických mužstev, 
včetně absolvování výkonnost-
ních testů . Na závěr této akce 

Tento měsíc, 14.5.2009, se konala výroční členská schůze KLH HC 
DRACI Bílina. VČS byla svolána po dvou letech a byla na ní hod-
nocena jak činnost klubu tak byla podána zpráva o hospodaření 
za uplynulé období. V září 2007 klub oslavil 10. výročí od založení 
KLH HC DRACI Bílina.

budou vyhodnoceni nejlepší 
hráči za jednotlivá mužstva. 
Partnerem této akce je Skupina 

ČEZ. Dále vystoupí rocková ka-
pela EXIT a soubor Komořinka 
se ZUŚ v Bílině. (ql)

Trenérka Koberová se svými svěřenkami Paulovou, Křehlovou, Kol-
manovou a Hladíkovou
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Bohatý byl také doprovodný 
program, v rámci něhož se lidé 
dozvěděli, jak vypadalo hašení 
požárů před sto lety. K názor-
né ukázce posloužila i historic-
ká ruční zápřahová stříkačka. 
Po závodech byl na programu 
historický šerm, vystoupení hu-
debních skupin na pódiu, disko-
téka a na závěr večera i ohňo-
stroj. Děti si mohly vyzkoušet 
jízdu na elektrických čtyřkol-
kách nebo si užít ve skákacím 
hradu. 

Pavlína Nevrlá

KATEGORIE MUŽI
1. místo - Lhenice, čas 17,31
2. místo – Chrášťany, čas 19,00
3. místo – Touchovice, čas 19,12
4. místo – Hrobce, čas 19,76
5. místo – Srbice, čas 20,38
6. místo – Štrbice, čas 21,05
7. místo – Křešice, čas 22,66
8. místo – Měrunice, čas 26,55
9. místo – Chrášťany B, čas 27,48
10. místo – Lhenice B, čas 28,60
11. místo – Zeměchy, čas 29,02

12. místo - Srbice B, čas 29,34
13.místo - Jimlín, čas 33,99
14. místo - Malé Březno B,
čas 39,22
15. místo – Dřemčice, čas 000

KATEGORIE ŽENY
1. místo – Chrášťany, čas 16,94
2. místo – Touchovice, čas 19,37
3. místo – Hrobce, čas 20,58
4. místo – Dřemčice, čas 21,86
5. místo – Křešice, čas 22,48
6. místo – Duchcov, čas 24,00
7. místo – Lhenice, čas 28,31
8. místo – Černice, čas 38,87
10. místo – Dobroměřice, čas 000
10. místo - Malé Březno, čas 000

Oba jsou to tělem i duší bikro-
saři, avšak myšlenka a chuť si 
zakoketovat i s fourcrosem, kde 
oproti bikrosu mezi sebou závodí 
vždy maximálně jen čtyři jezdci, 
avšak na méně upravených tratích 
s mnohametrovým převýšením, 
oba porazila. A při jejich premiéře 
si nevedli věru zle, i když kvalifi -
kace tomu moc nenasvědčovala. 
Oba zajeli spíše podprůměrné ča-
sy, a tak následný los do rozjížděk 
byl o to horší. Oba jsou ale ostří-
lenými bikrosáky, a tak Michal 
po dojezdech 1, 1, 1 a Zdeněk 3, 1, 
1 postoupili z prvních míst do dal-
ších vyřazovacích bojů, kde zase 

postupují první dva, ale už se jede 
jen jedna jízda, tzv. systém KO. 
Zde bohužel Zdeňka zradila tech-
nika, a tak po pádu dalšího jezdce 
si Zdeněk pomalu dojel pro ne-
postupové třetí místo. „Kdyby mi 
někdo před závodem řekl, že budu 
ve čtvrtfi nále, zaťukal bych mu 
na čelo. Ale po rozjížďkách, kdy 
jsem se cítil skvěle, bylo pro mě 9. 
až 12. místo zklamáním.“, svěřil se 
Zdeněk. Skvěle jezdící Michal si 
čtvrtfi nálovým prvním místem za-
jistil postup do semifi nále, kde ale 
bohužel dojel třetí a tak na něj zby-
lo „jen“ malé fi nále o 5. až 8. mís-
to. To by ale nebyl Michal, kdyby 

se zdravě nenaštval, a po famózní 
jízdě si dojel pro první místo, cel-
kově tedy senzační 5. pozice! Oba 
bikeři se po závodech shodli, že 

by nemuselo zůstat jen u prvního 
a zároveň posledního fourcrosu…

Zdeněk Chalupny ml.
jezdec/trenér 

V rámci stého výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů 
ve Štrbicích se zde v sobotu 16. 
května konaly závody Krušno-
horské ligy. Těch se zúčastnilo 15 
mužských družstev, 10 ženských
a 4 družstva veteránů.

V neděli, za slunečného počasí, o 17. den májový, hostily západočes-
ké Kraslice první závod z celkem osmidílného mezinárodního seriá-
lu České fourcrosové ligy. Bílinu zde reprezentovala dvojice bikerů 
z místního bikrosového oddílu BMX Bílina, stále se zrychlující Michal 
Minařík a dosud aktivní trenér Zdeněk Chalupny ml.

Bikrosaři pojedou i další fourcros

DOBROVOLNÍ HASIČI POMĚŘILI SÍLYDOBROVOLNÍ HASIČI POMĚŘILI SÍLY

Upozornění pro občany!
Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

na rok 2009 je stanoven
ve výši 500,- Kč na osobu a rok

 (250,- Kč/osoba/pololetí)
Splatnost poplatku je ve dvou termínech a to:

k 30. 6.2009 za I. pololetí
k 30.12.2009 za II. pololetí


