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Město Bílina získalo 100% podíl v bílinské nemocnici

● Souhrnný přehled ordinačních hodin lékařů na HNsP ● Letní odstávka vody ● Územní plán města je v souladu se zákonem ● 
Spolupráce Bíliny a Altenbergu ● Absolventi ZUŠ koncertovali ● Volejbalisti jsou za půlkou turnaje ● Atletika dětem na bílinském stadionu ● 

Začínají prázdniny a doba dovolených
Pátek 29. července byl posledním dnem školního roku, 
kdy většina žáků a studentů přišla do školy a navíc jen 
pro vysvědčení. Výjimkou jsou snad jen maturanti, kte-
ří si volna užívají trochu déle. Zatímco jejich mladší ko-
legové ze středních a základních škol usednou do lavic 
hned v pondělí 3. září, čerství absolventi si mohou vol-
no ještě prodloužit například kvůli nástupu na vysokou 
školu, který bývá povětšinou v říjnu. Mnozí však brzy 
nastoupí do zaměstnání nebo na brigády. Zaslouženého 
odpočinku se dočkali také jistě vyčerpaní učitelé. Jim 
i dětem přejeme krásné prázdniny a všem ostatním pří-
jemně strávené dovolené. Foto: archiv školy

5. a 6. července:
Víte, proč je svátek?
5. července roku 863 přišli na Vel-
kou Moravu věrozvěsti Konstantin 
a Metoděj, bratři ze Soluně, kteří 
v rámci své misie na Velké Moravě 
vytvořili písmo hlaholici a prosadili 
staroslověnštinu jako bohoslu-
žebný jazyk. Následující den, tedy 
6. července, si připomínáme upá-
lení významného reformátora a ka-
zatele Mistra Jana Husa, který byl 
kostnickým koncilem označen za 
kacíře a odsouzen ke smrti upále-
ním. Stalo se tak roku 1415.

Maturanti bílinského gymnázia dostávali 
svá vysvědčení v obřadní síni MÚv Bílině. 

V minulosti městu Bílina 
patřilo pouze 50% Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou 
s.r.o., dalších pět podílů po 
10% vlastnili lékaři, kteří 
v HNsP působí či zde dříve 
pracovali. Získáním stopro-
centního podílu se HNsP stá-
vá čistě městskou nemocnicí, 
což výraznou měrou přispěje 
ke zvýšení její prestiže před 
zdravotními pojišťovnami, 
zdravotníky i veřejností. 
Tento pro rozvoj nemocnice 
zásadní krok je další z řady 
změn, které v HNsP již dru-
hým rokem probíhají.

Od komunálních voleb v roce 
2010 jsme v bílinské nemocni-
ci zaznamenali velké množství 
změn v personální, organizační 
i stavební oblasti. Do funkce 
místostarosty, který má v Bílině 
zdravotnictví tradičně na sta-
rosti, byl zvolen Mgr. Zdeněk 
Rendl, výkonným jednatelem 
HNsP byl jmenován RNDr. Ja-
roslav Herzinger, druhým jed-
natelem se stal Mgr. René Ště-
pánek, na pozici primářky LDN 
nastoupila dlouholetá bílinská 
lékařka MUDr. Alena Jelínková 
a ve funkci hlavní sestry HNsP 
začala pracovat zdravotní sestra 
Naděžda Maurerová. Výraznou 

obměnou prošel také zdravotní 
personál nemocnice, po létech 
začali ve velké míře přicházet 
do Bíliny noví lékaři, a to jak 
renomovaní specialisté, tak 
mladí začínající doktoři.  
Nejviditelnější dosavadní změ-

nou na tváři nemocnice je pře-
devším přestavěná vstupní část, 
kde byla zbudována nová recep-
ce a moderní občerstvení. Sta-
vebně ještě výraznější rekon-
strukcí prošla polovina prvního 
patra budovy. Po jejím dokon-

čení jsou zde v provozu zmo-
dernizované ordinace, chodby 
i sociální zařízení. Cílem vedení 
města je v následujících letech 
takto postupně zmodernizovat 
i ostatní ambulance.

Pokračování na straně 3

Místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl a primářka bílinské nemocnice MUDr. Alena Jelínková 
před nově vybudovanou plicní ambulancí s bezbariérovým vstupem.
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O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „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

Věnujte prosím 
pozornost 

dotazníkům
Vážení občané,
v těchto dnech byste měli ve 
svých schránkách najít do-
tazník k tvorbě 2. komunit-
ního plánu města Bílina na 
roky 2013–2015. O čem je 
komunitní plánování? Měs-
to Bílina má zájem na tom, 
aby občanům byly nabízeny 
takové sociální a komunit-
ní služby, které budou řešit 
jejich potřeby. Proto Vás 
chceme poprosit o vyplně-
ní dotazníků a odevzdání 
na sběrná místa do termínu 
23.7.2012. Potřebujeme znát 
potřeby obyvatel, abychom 
mohli hledat vhodné a reál-
né varianty řešení. Předem 
děkujeme.
Dotazník můžete vyplnit 
také na webu města 
www.bilina.cz.

Ing. Jana Šimková 
a manažerský tým 

komunitního plánování

ČEZ Teplárenská: Topnou sezonu vystřídají letní odstávky 
Severní Čechy – Preventivní údržbu, diagnostiku a opravy svých primárních a sekundárních rozvo-
dů se v současné době připravuje ČEZ Teplárenská, a. s. Smyslem letních odstávek, které proběh-
nou během prázdninových měsíců, je kontrola a opravy parovodů, horkovodů, výměníků a dalších 
zařízení, které jinak v průběhu celého roku zajišťují bezproblémové a bezpečné vytápění a ohřev 
vody pro všechny zákazníky společnosti. 

Začíná rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v Bílině, Lidické ulice

Topná sezona na Teplicku probíhala od 7. října 2011 
do 31. května 2012. Vzhledem k poměrně teplým 
jarním dnům nastalo její přerušení od 27. dubna 
do 11. května, následně byla vlivem poklesu ven-
kovních teplot obnovena. „Z hlediska funkčnosti 
veškerého zařízení lze hodnotit topnou sezonu na 
Teplicku jako úspěšnou. Problémy s dodávkou top-
ného media odběratelům, jsme neměli,“ říká Belo 
Svitek, manažer provozní jednotky Teplice. 
Letošní letní odstávky budou podle jeho dalších slov 
zaměřeny na odstranění sledovaných úniků médií 

(pára, kondenzát) a potřebnou údržbu provozní tech-
nologie. Aby byly úniky tepla minimální, dojde i na 
zpracování studií přechodu na zásobování částí tepel-
ných sítí horkou vodu za účelem eliminace páry. 
„V průběhu letních odstávek proběhnou samozřej-
mě plánované opravy a investice. Z nejdůležitějších 
je přeložka parovodu v Bílině, byla též dokončena 
rekonstrukce fasády budovy plynové kotelny V03 
v Duchcově s výrazným omezením hlučnosti. Dále 
půjde o rekonstrukce topných sítí a opravy budov 
a střech,“ říká Petr Smrž. 

11.7. - 16. 7.  Odstávka centrálního napáječe z elektrárny Ledvice. Lokality: Za Chlumem, 
Teplické předměstí, město Střed, sídliště SuNN, primární odběry páry výměníkové stanice ČD 

a Hradlo, nové odběry na napaječi PP1,2 (odbor dopravy, ZUŠ, ČP, správní budova SD)

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další 
z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci 
kanalizace a vodovodu v Bílině, v Lidické, Fišerově a Důlní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti, dodává: „Tato stav-
ba, kdy úsporně v rámci jednoho 
výkopu vyměníme vodovodní 
a kanalizační potrubí, přispěje do 
budoucna k bezproblémovému 
zásobování pitnou vodou a od-
vádění splaškových vod pro při-
bližně 80 připojených obyvatel 
uvedené lokality.“ 
Původní kanalizační stoka z 30. let 
minulého století je vlivem stáří ve 
špatném technickém stavu: má po-

praskané stěny, vymleté betonové 
dno a místy zborcený profil. V těs-
ném souběhu s kanalizací vede vo-
dovodní řad z roku 1928. Je z více 
než 40% inkrustovaný a vykazuje 
opakovaně poruchy, proto bude 
v rámci jednoho výkopu rekon-
struován souběžně s kanalizací.  
Investorem stavby je SVS. Stav-
ba byla zahájena předáním stave-
niště 22. června 2012. Stavební 
práce mají být podle schváleného 
harmonogramu dokončeny do 
31. října 2012.

Minigolf 
v Bílině 
funguje, 
přijďte
si zahrát
Od 3. 7. 2012 
je v Bílině opět v provozu 
hřiště na minigolf. 
Novým provozovatelem 
je firma Kornout s.r.o. 
a zahrát si můžete 
přijít každý den 
od 10 do 21 hodin.

Městský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje
Již druhým rokem probíhá spolupráce pracovníků  Orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Bílina a občanského sdru-
žení Most k naději (Most), a to v rámci  terénního programu, který je uvedeným sdružením poskytován. Sociální pracovnice a kurátoři  
Městského úřadu Bílina v případě potřeby svým klientům nabízejí kromě jiných institucí i spolupráci s tímto sdružením, které posky-
tuje  sociálně právní servis a poradenství uživatelům návykových látek i jejich rodinným příslušníkům, výměnu použitého materiálu, 
screeningové a orientační drogové testy i krizovou intervenci.  Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, a to v rámci terénních 
kontaktů či zázemí, které má uvedené sdružení v současné době k dispozici na Teplickém předměstí v Bílině.

Ze strany zaměstnanců zdejšího městského 
úřadu je využívána i možnost realizace orien-
tačních drogových testů se souhlasem klienta 
či zákonného zástupce, a to přímo v prosto-
rách úřadu. K takovému postupu je přistupo-
váno, pokud existuje podezření na bezpro-
střední zneužívání návykových látek nejen 
nezletilými dětmi, ale také jejich rodiči. Tyto 
testy jsou prováděny z moče, přičemž jejich 
výsledky jsou známé v rozmezí cca 5 minut. 
Na základě zjištěných skutečností může být 

ze strany příslušných pracovníků zdejšího 
úřadu přistoupeno neprodleně k dalšímu kon-
krétnímu opatření či postupu v dané záleži-
tosti. Další pozitivní stránka této spolupráce 
spočívá zejména ve skutečnosti, že tyto testy 
jsou bezplatné, klienti nemusí nikam dojíž-
dět. V případě podezření na akutní intoxikaci 
návykovými látkami je tak vyloučeno riziko 
časového prodlení spojené s případnou ces-
tou do Teplic či Mostu, kde je rovněž možná 
realizace těchto orientačních drogových tes-

tů.  Je tudíž maximálně zajištěna validita zjiš-
těných skutečností, které mohou být v rámci 
výkonu sociálně právní ochrany dětí v někte-
rých případech rozhodné.
Ze strany zaměstnanců zdejšího úřadu je spo-
lupráce s pracovníky sdružení hodnocena vel-
mi pozitivně, a to zejména s odkazem na kva-
litu a pružnost poskytovaných služeb.

Bc. Hana Obracaníková 
a Bc. Jitka Prücknerová, DiS 

za OSPOD
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DĚTSKÉ SHD - MUDr. Jana Shalaldehová DĚTSKÉ  - MUDr. Radka Tetřevová DĚTSKÉ  - MUDr. Eva Hanzlíková RDG 
Tel.: 417 821 013 poradna Tel.: 417 777 211 poradna Tel.: 417 777 214 poradna Tel.: 417 777 232

Pondělí 7.00-12.00 12.00-14.00 Pondělí 7.30-13.00 Pondělí 7.30-11.00 13.00 Pondělí 7.00-15.00
Úterý 7.00-12.00 12.00-14.00 Úterý 7.30-12.00 Úterý 7.30-11.00 13.00-16.30 Úterý 7.00-15.00
Středa 13.00-17.00 Středa 7.30-11.00 13.00 Středa 7.30-13.00 Středa 7.00-15.00
Čtvrtek 7.00-12.00 12.00-14.00 Čtvrtek 7.30-11.00 13.00-16.30 Čtvrtek 7.30-12.00 Čtvrtek 7.00-15.00
Pátek 7.00-13.00 Pátek 7.30-13.00 Pátek 7.30-13.00 Pátek 7.00-14.00

OB
VO

DY

Ordinace PL - MUDr. Ján Chorvatovič Ordinace PL - MUDr. Mária Beníšková Demská Ordinace PL - MUDr. Jarmila Pecková RHB 
Tel.: 417 777 226 Tel.: 417 777 312 Tel.: 417 825 045 Tel.: 417 777 109

Pondělí 9.00-12.00 12.30-16.30 Pondělí 8.30-12.30 Pondělí 13.00-17.00 Pondělí 7.00-14.00
Úterý 7.00-12.00 12.30-14.00 Úterý 8.30-12.00 Úterý 8.00-12.00 Úterý 7.00-16.00
Středa 7.00-12.00 12.30-14.00 Středa 12.00-17.00 Středa 13.00-17.00 Středa 7.30-14.00
Čtvrtek 7.00-12.00 12.30-14.00 Čtvrtek 8.30-12.00  15.00 Čtvrtek 8.00-12.00 Čtvrtek 7.00-16.00
Pátek 7.00-12.00 12.30-14.00 Pátek 8.30-12.00 Pátek Pátek 7.00-12.00

AM
BU

LA
NC

E

GYNEKOLOGIE - MUDr. Ivana Fajfrová TRN - MUDr. Alena Jelínková CHIRURGIE - MUDr. Sáša Štembera SOCIÁLNÍ SESTRA - Hana Nováková
Tel.: 417 777 308 poradna ultrazvuk Tel.: 417 777 207 Tel.: 417 777 426 Tel.: 417 777 241

Pondělí 7.30-12.00 12.00 13.00 Pondělí 7.00-14.30 Pondělí 8.00-12.00 13.00-15.00 Pondělí 6.30-14.30
Úterý 7.30-12.00 12.00 13.30 Úterý 7.00-14.30 Úterý 8.00-12.00 Úterý 6.30-14.00
Středa 7.30-12.00 12.00 13.00 Středa 7.00-14.30 Středa 8.00-12.00 13.00-15.00 Středa 7.00-16.00
Čtvrtek 7.30-13.00 12.00-13.30 CTG Čtvrtek 7.00-14.30 15.00-16.30 Čtvrtek 8.00-12.00 13.00-15.00 Čtvrtek 6.30-14.30
Pátek 7.30-12.00 12.00 13.00 Pátek 7.00-13.00 Pátek 8.00-12.00 Pátek 6.30-13.30

INTERNA - MUDr. Miloslava Prejzová DIABETOLOGICKÁ PORADNA - MUDr. M. Prejzová KARDIO -  MUDr. Josef Chudáček HOME CARE
Tel.: 417 777 223 Tel.: 417 777 225 Tel.: 417 777 223 Tel.: 417 777 102

Pondělí 8.00-12.30 Pondělí 7.00-12.30 Pondělí Pondělí

V době nepřítomnosti
→ záznamník

→ bude voláno zpět

Úterý 8.00-12.30 Úterý 7.00-12.30 Úterý Úterý
Středa 13.00-15.00 Středa 13.00-15.00 Středa 8.00-11.00 13.00-15.00 Středa
Čtvrtek 8.00-12.30 Čtvrtek 7.00-12.30 Čtvrtek Čtvrtek
Pátek 8.00-12.30 Pátek 7.00-12.30 Pátek Pátek

ORL - MUDr. Novotná, MUDr.Najman, MUDr. Al Quafaisch Abdo OČNÍ - MUDr.Čech, MUDr.Tesařová, MUDr.Šulcová NEUROLOGIE - MUDr. Sirovič, MUDr. Slavík UROLOGIE - MUDr. Ondráček
Tel.: 417 777 310 Tel.: 417 777 305 Tel.: 417 777 304 Tel.: 417 777 314

Pondělí Pondělí 8.00-12.30 Pondělí 14.00-20.00 Pondělí 14.00-16.00
Úterý MUDr. Novotná 14.00-18.00 Úterý 8.00-9.00 optik/perimetr Úterý 15.30-20.00 Úterý
Středa 7.00-13.00 MUDr. Najman Středa 13.00-17.00 Středa Středa 7.01-12.01
Čtvrtek MUDr. Al Quafaisch Abdo 13.00-18.00 Čtvrtek 8.00-9.00 optik/perimetr Čtvrtek Čtvrtek 14.00-16.00
Pátek Pátek Pátek Pátek

Dokončení ze strany 1
Jaké změny čekají bílinskou 
nemocnici v nejbližším období, 
jsme se zeptali místostarosty měs-
ta Mgr. Zdeňka Rendla:
„Právě jsme dokončili nové plic-
ní oddělení v pravé části nemoc-
nice, které má vlastní bezbarié-
rový vstup. Usnadnění pohybu 
starším či tělesně handicapova-
ným lidem je dalším cílem, který 
chceme v nemocnici uskutečňo-
vat. V centrální části nemocnice 
proto přibude nový výtah. Pro 
jeho umístnění jsme využili roh 
mezi dvěma křídly budovy, kam 
bude výtahová šachta přista-
věna. Vstup do nového výtahu 
bude nedaleko toho současného. 
Úpravy probíhají také v prosto-
rách kuchyně, jídelny a skladů. 
Hlavní investiční akcí tohoto 
roku je ale přesunutí lékárny do 
přízemí hlavní budovy, místo 
současného rentgenu. RTG se 
přesune vedle chirurgie. Uvol-

něný prostor po lékárně umožní 
modernizaci LDN. Vzniknou zde 
nové pokoje, které pomohou udr-
žet požadovanou kapacitu lůžek 
poté, co budeme nevyhovující tří 
a čtyřlůžkové pokoje přestavovat 
na žádané dvoulůžkové pokoje. 
Pacienti naší LDN se tak dočkají 
mnohem důstojnějšího a příjem-
nějšího prostředí,“ informoval 
místostarosta Rendl.

Zaznamenali jsme čilý stavební 
ruch i v přilehlém areálu ne-
mocnice, jaké novinky nás čekají 
zde?
„V těchto dnech probíhají práce 
na zmenšení kruhového objezdu 
před hlavní budovou. Díky této 
úpravě zde bude možné využí-
vat stranu silnice k pohodlnému 
parkování, aniž by odstavená 
vozidla překážela průjezdu sa-
nitních vozidel, jako tomu bylo 
doposud. Před dokončením je 
rekonstrukce veřejného osvětlení 

v areálu HNsP, jejíž součástí je 
i instalace kamerového systému. 
Záběry z kamer budou k dispozi-
ci bezpečnostní službě i pracov-
níkům recepce a přinesou dlouho 
očekávané zlepšení bezpečnosti 
v nemocničním areálu. Na to 
naváže koncem léta i nahrazení 

současného rozpadlého oploce-
ní novým. Tato změna výrazně 
pomůže pohledu na nemocnici 
z přilehlé silnice, který byl na-
prosto tristní a dělal naší nemoc-
nici velmi negativní reklamu,“ 
odpověděl místostarosta Rendl.
 Karel Schön

Město Bílina získalo 100% podíl v bílinské nemocnici
Snímek z rekonstrukce kruhového objezdu a silnice 
před budovou nemocnice.

Pro čtenáře BZ přikládáme tabulku se základními údaji o jednotlivých ambulancích:
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Bílinský stavební úřad vyvrací zprávu, 
že by nový územní plán města mohl být v rozporu se zákonem

Finále celostátní soutěže základních škol
NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA

Obchodní centrum u nádraží se zaplňuje postupně

Jen co zastupitelstvo města 
schválilo na svém posledním za-
sedání vydání nového územního 
plánu města, objevily se zvěsti, 
že plán je v rozporu se zákonem 
a to kvůli Východní variantě ob-
chvatu města. Ta se prý nejprve 
měla promítnout do krajského 
dokumentu a na základě toho pak 
až do územního plánu obce. Tis-
kovou zprávu s touto informací 
rozeslala organizace Děti země. 
„Podle judikatury nelze záměr 
s krajským a státním významem 
nejprve schválit do územního 

plánu obce a pak až do krajského 
plánu, neboť správně to musí být 
obráceně, takže v Bílině si vinou 
krajského úřadu zadělali na vel-
ký problém,“ myslí si předseda 
Dětí Země Miroslav Patrik, který 
modernizaci silnice I/13 v Bílině 
sleduje. 
Bílinský stavební úřad i kraj-
ský úřad se však brání. „Zásady 
územního rozvoje v nadmíst-
ních souvislostech území kraje 
zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu 
s Politikou územního rozvoje 

určují strategii pro jejich naplňo-
vání a koordinují územně pláno-
vací činnost obcí“ (§ 36 odst. 3 
stavebního zákona). Lidově řeče-
no, krajský úřad v rámci krajské 
koncepce dopravy vymezil pro 
Zásady územního rozvoje Ústec-
kého kraje (ZÚR ÚK)hlavní pře-
pravní trasy. Blíže pak upřesnil 
konkrétní komunikace, které je 
třeba řešit kvůli dopravní přetíže-
nosti, špatnému vlivu na životní 
prostředí a život obyvatel vůbec. 
V ZÚR ÚK jsou tyto dopravní 
závady identifikovány jako úko-

ly územního plánování a mají 
přidělená čísla. Ústecký kraj tak  
jednotlivým obcím, na jejichž 
území se tyto problémy vysky-
tují ukládá příslušným úkolem 
(v případě Města Bílina úkolem 
ÚP6) při pořizování územních 
plánů tyto úkoly řešit. Stejně tak 
je tomu v Bílině, která postupo-
vala přesně podle zákona, varian-
tu obchvatu nechala prověřit ze 
všech potřebných hledisek a tím 
vyřešila požadavek krajského 
úřadu a Zásad územního rozvoje.
 Jana Šimková

Vítěz 2. kola soutěže NEJLEPŠÍ 
ČESKÁ ŠKOLA Základní škola 
Aléská postoupila do finále. 18. 6. 
2012 se uskutečnilo závěrečné klání 
19 škol z celé republiky v nádher-
ném prostředí zámeckého parku 
s otáčivým hledištěm v Českém 
Krumlově. V tomto úžasném pro-
storu finalisté soutěže podstoupili 
poslední klání o vítěznou trofej. 
Reprezentanti škol soutěžili ve třech 
kolech – prezentace své školy zá-
bavným způsobem, ve vědomostní 
soutěži (vylosovali si téma a ihned 
improvizovali vtipné předvedení 
tématu. Každá škola měla možnost 
prezentovat svoji činnost ve stánku. 
My jsme předvedli práci školní dru-
žiny a zájmové činnosti. Děti spo-
lečně s vychovatelkami paní Len-
kou Krupičkovou a Renatou Kopa-
lovou a Annou Budilovou vyráběly 
košíčky, šperky apod. Nabízely 
zájemcům k ochutnání i Bílinskou 
kyselku, seznamovaly je se zajíma-

vostmi města, rozdávaly propagační 
materiály o městě a drobné suvený-
ry, které nám sponzorsky dala vy-
robit s logem školy firma ESB a. s. 
Tušimice. Prezentaci připravil a měl 
i v režii pan učitel Jiří Schamberger. 
Na vystoupení se podíleli žáci i uči-
telé: Bára Kubešová, Káťa Krásová, 
Monika TrinhKhanhHuyen, Eliška 
Tunková, Kamila Pokorná, Míša 
Štrálová, Denisa Vránová, Filip Ga-
lamboš, Petr Kučera, Jakub Cupra, 
Jiří Schamberger, Dáša Axamitová, 
Šárka Šilingová, Jana Sluková a Ja-
kub Jakl. Vystoupení se povedlo na 
jedničku, diváci se bavili a odměnili 
naše reprezentanty velkým potles-
kem. Porotkyně, která předávala 
škole pohár za 1. místo v 2. kole 
vyzvedla zajímavý nápad prezenta-
cea výkon účinkujících, a protože to 
byla redaktorka Českého rozhlasu, 
zmínila vynikající výkon „své pro-
fesní konkurentky“ průvodkyně na-
šeho vystoupení Báry Kubešové.

Ve vědo-
mostní sou-
těži předvedli 
vynikajícím 
způsobem žáci Bára Faitová, Sára 
Kalivodová a Jakub Cupra svou po-
hotovost a schopnost improvizace 
na těžké téma Opylování a rozmno-
žování rostlin. Soutěžilo se celý den 
a bylo se na co dívat. Již prezentace 
v televizi v průběhu celého školního 
roku dokázaly, že české školy jsou 
plné kreativních pedagogů a žáků, 
kteří dokáží i složité a někdy i ne-
záživné věci dělat zajímavými. Zís-
kali jsme mnoho inspirací a věříme, 
že jsme mnoho inspirací rovněž 
poskytli. Každá škola vtipně a za-
jímavě předvedla svou prezentaci 
a porota měla velmi těžký úkol vše 
zhodnotit.  Nakonec jsme sice finále 
nevyhráli, skončili jsme na úžasném 
6. místě a navíc nás hřeje vědomí, 
že jsme svou školu a město skvěle 
reprezentovali.

Tajemník městského 
úřadu předával další 

státní občanství
V posledních týdnech jde již 
o druhé předávání státního 
občanství. Občanem České 
republiky se tentokrát stal 
Valentin Kostělej původem 
z ruského Petrohradu. Složil 
slib a list o udělení státního 
občanství převzal z rukou 
tajemníka Městského úřadu 
v Bílině Ing. Ladislava Kvě-
cha. Valentin žije v České 
republice od roku 1999, vy-
studoval gymnázium a zane-
dlouho by měl dokončit Čes-
ké vysoké učení technické 
a získat titul inženýra.
 Gratulujeme!

Bílina se sice dočkala nového 
obchodního centra, to je však 
zatím poloprázdné, i přestože 
investor avizoval jeho zaplnění 
již v dubnu letošního roku. Jak 
vysvětlila Ing. Gabriela Hlav-
sová, jednatelka investorské 
společnosti JTH, zaplňování 
obchodních prostor zpomalila 
výměna některých podnájemců. 
Momentálně se s nimi řeší nut-
né technické záležitosti. Noví 
obchodníci se měli do svých 
obchodů přestěhovat do kon-
ce prázdnin. Zatím není možné 
prozradit konkrétní značky ob-
chodů, jednatelka však prozra-

dila, že se Bíliňané mohou těšit 
mimo jiné například na prodejnu 
cukrovinek, tabáku či nábytku.

Jedinými dvěma obchody v ná-
kupním centru jsou zatím oděvy 
a nově otevřené pekařství.

Nově otevřená prodejna pekařství je na strategickém místě, 
u Intersparu a nádraží. Foto: V. Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 54. července 2012

Projekt „Lázeňská turistika Bílina – Altenberg“ 

LETOŠNÍ NOVINKY 
na koupališti v Bílině

Letos byla vybudována nova plocha kolem bazénu s povrchem 
s plastbetonu, která nahradila staré, soustavně se odlupující dlaždi-
ce a byly vyměněný staré krycí mřížky na odtokových kanálech za 
nové, s příjemným, neklouzavým povrchem, které tvoří s pochůz-
nou plochou dokonalou rovinu tak, aby byla zajištěna co největší 
bezpečnost koupajících se návštěvníků. Nahrazeny byly staré toa-
lety novými - buňkovými. V horizontu 14 dni by se v areálu měly 
objevit nové ukládací skříňky s mincovními bezpečnostními zámky, 
které snadno pojmou střední batoh nebo plážovou tašku.

KDY DO AREÁLU
Otvírací doba je denně od 9,30 do 19,00 hodin.

SLOVO PROVOZOVATELE: Mgr. Petr Bouda, jednatel společ-
nosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o. „Za všechny změny, 
které se nám podařilo na koupališti realizovat, patří obrovský dík 
městu, které tímto způsobem tvoří z Bíliny kvalitní místo pro sporto-
vání, odpočinek a vodní zábavu.“

Změna provozních hodin pro veřejnost
pošty Bílina 3 od 1. 7. 2012
V souvislosti s připravo-
vanými změnami v po-
bočkové síti a z provoz-
ních důvodů dojde s účin-
ností od 1.7.2012 ke změ-
ně hodin pro veřejnost 
pošty Bílina 3 (Zámecká 
32/2) a tato pobočka bude 
pro veřejnost otevřena 
v rozsahu:

Stávající hodiny pro veřejnost:
 PO – PÁ 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod

Hodiny pro veřejnost od 1.7.2012:
PO – PÁ 8:00 – 11:00 a 13:00 – 16:30 hod

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Dne 18. 7. 2012 
uplyne rok, 
co nás navždy opustila 
paní Zdeňka 
MLADĚJOVSKÁ. 

Dne 19. 7. 2012 
tomu budou již 3 roky, 
co nás opustila 
paní Marie

PLEVOVÁ.

Dne 4. 7. 2012 
uplynuly 4 roky, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný syn a bratr 
Petr TRUNEČEK.

S láskou vzpomínají syn Vašek a Jana S láskou vzpomíná druh Václav Stále vzpomínají rodiče a bratr s rodinou

Města Bílina a Altenberg dokončili projektové přípravy k první 
společné aktivitě, kterou je projekt s názvem „Lázeňská turisti-
ka Bílina – Altenberg“. K podpisu partnerské spolupráce dojde 
dne 28. června 2012 ve 12 hodin na radnici ve městě Altenberg 
starosty Josefem Horáčkem (Bílina) a Thomasem Kirstenem (Al-
tenberg), poté bude společný projekt doručen na Krajský úřad 
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

Projektová žádost je připravena 
do programu Cíl3/Ziel3 Evropské 
unie, který je určen k podpoře pře-
shraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem 
Sasko 2007-2013. V rámci Progra-
mu Cíle 3 je možno získat finanč-
ní podporu EU pro přeshraniční 
projekty nejrůznějšího charakteru 
v oblasti hospodářské i sociální. 
Svůj projet města Bílina a Alten-
berg směrují do oblasti podpory 
cestovního ruchu se zaměřením na 
podporu lázeňství v regionu.
Cílem žádosti o dotaci je vybudo-
vání lázeňského zařízení, jak v Bí-
lině, tak také v Altenberg s cílem 
přivítat v těchto městech více hos-
tů. Projekt ve výši 3 mil. Euro (cca 
77 mil. Kč), je financován z polo-
viny městem Bílinou a z poloviny 
městem Altenberg, přičemž Bílina 
získá zpět 90% a město Altenberg 
85% z vynaložených investic. 

Projekt „Lázeňská turistika Bílina 
– Altenberg“ se skládá z několika 
dílčích částí:
1) Nákup objektu Husitské bašty 
za účelem vybudování expozi-
ce historie města Bíliny, galerie 
a malého vzdělávacího centra,
2) Rekonstrukce objektu Husitské 
bašty,
3) Rekonstrukce bývalého objek-
tu inhalatoria v lázeňském areálu 
Kyselka za účelem vybudování 
expozice historie lázeňství v regi-
onu Bílina – Altenberg a vybudo-
vání malého inhalatoria s obnove-
ním pramene Bílinské kyselky pro 
veřejnost.
4) Vytvoření inhalatoria ve městě 
Altenberg z dosud využívané što-
ly „Neubeschert-GlückStollen“ 
ve směru k Trübestollen o rozloze 
cca 70 m2,
5) Zavedení vzácného léčivého 
plynu radon do tohoto inhalatoria

6) Příprava a realizace doprovod-
ných akcí s dopadem na příhra-
niční spolupráci z oblasti kultura 
– vzdělávání – volnočasové akti-
vity určené především pro seniory 
a mládež. 

O tomto projektu s konečnou plat-
ností rozhodne Monitorovací výbor 
programu Cíl3/Ziel3 v průběhu le-
tošního podzimu. Realizace projektu 
by započala v lednu roku 2013.

Karel Schön 
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Absolventský koncert žáků bílinské ZUŠ 

Mezinárodní finále Děti fitness 
aneb sportem proti drogám

Koncertní sál ZUŠ v Bílině byl v úterý 
19. června svědkem absolventského 
koncertu žáků. Na pódiu se vystřídalo 
dvanáct žáků, devět z 7. ročníku, dva 
z II. stupně a absolventský koncert na 
výbornou zvládla i Blanka Hedvábná 
ze studia pro dospělé. Zaplněný sál 
slyšel různorodé skladby. Zazněla 
díla od Wolfganga Amadea Mozarta, 
Antonína Dvořáka, ale své zastoupení 
měla i česká lidová píseň a další.

ABSOLVENTI: 
Blanka Hedvábná klavír
Andrea Tannertová příčná flétna 
Lukáš Černý kytara 
Ondřej Kvěch keybord
Bára Kubešová zpěv 
Eliška Šperková klavír 
Jana Wolframová příčná flétna 
Tomáš Maier klavír 
Barbora Kubalová klarinet 
Kateřina Bartošová příčná flétna 
Tomáš Jerman keybord
Magdálena Weissová zpěv

Den ochrany člověka za mimořádných situací
na bílinské základní škole Lidická

Poslední víkend v květnu se naše 
děti zúčastnily mezinárodního 
finále soutěže Děti fitness, kam 
postoupily z Benátek nad Jizerou, 
kde proběhlo semifinálové kolo. 
Děti postoupily z 1. místa. Soutěž 
se konala v krásných prostorách 
Sparta arény v Praze. Závody byly 
velkolepé. Skupina Caviky soutě-
žila v kategorii Profi, kde v kon-
kurenci devíti týmů obsadila krás-
né 2. místo. Byly to závody plné 

napětí, protože týmy byly velmi 
vyrovnané. 2. místo nás velmi po-
těšilo a úspěšně zakončilo sezónu. 
Nyní se všichni těšíme na prázdni-
ny a v srpnu se sejdeme na soustře-
dění, kde nás opět čeká plno práce. 
Děkujeme všem dětem 
a rodičům, které nás 
celý rok podporovali 
a Skupině ČEZ, která 
nám podporuje naše 
aerobiková družstva.

Pátek 22. 6. byl na ZŠ Lidická zasvěcen 
praktickému naplňování tématu ochra-
ny člověka za mimořádných situací. 

Park na Kyselce a přilehlé okolí se proměnily 
ve výcviková střediska, ve kterých  se připra-
vovalo 21   osmi až desetičlenných družstev. 
Byli v nich  rozlosováni žáci různého věku od 
3. – 9. tříd. Jejich úkolem bylo prokázat zna-
losti z oblasti zdravovědy, požární ochrany, 
všeobecné výstrahy a dalších. Každá skupin-
ka měla svého určeného velitele z 8.ročníku, 
který odpovídal za svůj tým a splnění všech 
úkolů. Všichni žáci tak prošli na jednotlivých 
stanovištích , které zabezpečovali žáci 9. tří-
dy spolu s vyučujícími, praktickým výcvikem 
v oblasti poskytování první pomoci, dopravní 
výchovy a mimořádných situací, seznámili 
se s činností  hasičského  záchranného sboru 
a sami si pak v orientačním závodě v terénu 
vyzkoušeli své teoretické  znalosti na 20 úko-
lech.  K úspěšné realizaci  projektového dne 
nám napomohla svou aktivní účastí Městská  

policie Bílina a Hasičský záchranný sbor Bí-
lina.   Každá z těchto složek měla přidělené 
stanoviště, na kterém se  jednotliví členové 
více než tři  hodiny věnovali  střídajícím se  
skupinám dětí .
Tato rozsáhlá akce,  které se  celkově  zú-
častnilo  300 žáků,  naplnila beze zbytku své 
poslání a to nejen v oblasti ochrany člověka 
za mimořádných situací, ale zejména v ob-
lasti osobnostní a sociální výchovy žáků. 
Ti předvedli nejen své velmi dobré znalosti 
a dovednosti, ale také schopnosti  v náhodně 
složených skupinách úspěšně spolupraco-
vat.
Chtěla bych tímto všem zúčastněným slož-
kám, žákům i pedagogům poděkovat za jejich 
obětavost a vstřícnost a zejména za skvělý 
den plný příjemných zážitků a zkušeností.
 Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická
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Víkendový pobyt pro ohrožené děti

Šerpování předškoláků v MŠ Čapkova

Mateřská škola Čapkova, jejímž zřizovatelem je Město Bílina, se v úterý 26. června dopoledne slavnostně rozloučila s dětmi z nejstaršího 
ročníku, kteří po prázdninách už usednou do školních lavic. Slavnostního rozloučení byl přítomen starosta Bíliny Josef Horáček, který dětem 
předal pamětní listy. Přes dvacet dětí navíc obdrželo knihu a nechybělo slavnostní šerpování. „Chtěl bych všem dětem popřát mnoho úspěchů 
ve škole a zároveň bych popřál hodně trpělivosti s dětmi všem rodičům,“ řekl po slavnostním ceremoniálu starosta Bíliny pan Josef Horáček.

Ve dnech 15. – 17. 6. 2012 proběhl v rekreačním zařízení Lubenec, 
okr. Louny, víkendový pobyt pro bílinské děti ohrožené sociálně – 
patologickými jevy a sociálním vyloučením. Akce byla pořádána 
Městským úřadem Bílina, odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
a finančně byla kryta z dotačních prostředků Programu prevence 
kriminality Ústeckého kraje s další spoluúčastí města Bíliny.

Víkendového pobytu se zúčastni-
lo celkem 18 dětí ve věku od osmi 
do dvanácti let, tým personálního 
zajištění tvořili tři pracovníci od-
dělení sociálně – právní ochrany 
dětí OSVaZ MÚ v Bílině, terénní 
pracovník MÚ v Bílině a strážník 
Městské policie Bílina.
Pro zúčastněné děti byl připraven 
bohatý program zaměřený na rozvoj 
sociální zdatnosti, znalostí, doved-
ností a myšlení a nechybělo množ-
ství sportovně zaměřených aktivit. 

S největšími ohlasy u dětí jsme se se-
tkali zejména při pořádání orientač-
ně-vědomostní hry v lese a při večer-
ní stezce odvahy. Děti byly za plnění 
denních úkolů a soutěží postupně 
odměňovány, což přispívalo k jejich 
motivaci a snaze dodržovat předem 
stanovená pravidla. Na závěr pobytu 
si děti samy zhotovily pamětní trička 
s potiskem „Lubenec 2012“.
Smyslem celé akce bylo preven-
tivně-výchovné působení na děti, 
které žijí v problémovém prostředí 

a mohou tak být ohrožené na svém 
vývoji. Podle pozitivních reakcí ne-
jen samotných dětí lze celý víken-
dový pobyt vyhodnotit jako velmi 

zdařilý a pro daný účel splněný. Již 
teď jsme rozhodnuti uspořádat více 
podobných akcí i v budoucnu.
 Štěpán Türb

Do života byly přivítány tyto děti: Mikeš Jan, Vondráčková Lucie, Zelenka Matouš, Zábranská Lenka, 
Obešlová Viktorie, Dejm Dominik, Martínková Marie, Jurčo Jakub a Tobišková Lucie. 

Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených občán-
ků našeho města. V obřadní síni Městského úřadu Bílina přivítal naše 
maličké pan Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. člen Rady města Bíliny.  

Dne 26. 6. 2012 se uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených občán-
ků našeho města. V obřadní síni Městského úřadu Bílina přivítal naše 
maličké pan Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. člen Rady města Bíliny.  Vítání občánků
Vítání proběhlo ve velmi příjem-
né atmosféře. Obřadní síň byla 
zaplněna, jako vždy, do posled-
ního místečka. Děti z Mateřské 
školy Sídliště Za Chlumem nám 
přednesly pásmo, které si pro tuto 
slavnostní chvíli připravily. Za 
asistence budoucích zdravotních 
sester ze Zdravotní školy Teplice 
se nám rodiče a ostatní příbuzní 
podepsali do naší pamětní kroni-
ky. V upomínku na tento slavnost-
ní den, si rodiče převzali pamětní 
listiny, květiny a dárky.

Milí spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou po-
přát hodně sluníčka, pohodové 
prázdniny a zároveň se budu tě-
šit na naše další setkání v obřadní 
síni Městského úřadu Bílina. Další 
Vítání občánků se uskuteční  dne 
25. září 2012 od 14:30 h. Rodiče, 
kteří budou mít zájem, mohou přijít 
na matriku č. dveří 212, I. poschodí, 
kde předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz - nejpozději týden 
před konáním slavnostní akce.
Za odbor správní a vnitřních věcí 

- matrika: Miloslava Uhrová
tel. č. 417 810 848

e-mail: uhrova@bilina.cz
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Kulturníservis
PROJECT ELEMENT BÍLINA

(9. – 13. 7. 2012) 
8. ročník letního 

tanečního workshopu 
V pátek 13. července od 16.00 

hodin proběhne ZÁVĚREČNÁ 
SHOW NA ZIMNÍM 

STADIONU V BÍLINĚ. 
Můžete se těšit na vystoupení 

studentů z workshopu 
a několik vystoupení taneční 

skupiny Dance2xs.

LETNÍ AMFITEÁTR
Sobota 14. červenec - 14.00

KONCERT 
PRO KAMERUNSKÉ KOZY 

- 9. ROČNÍK + FLY UP!
Open air jednodenní festival 

na dvou scénách. 
Vystoupí kapely: 

VELKÁ SCÉNA: DOBRÝ 
POCITY, NEW BLACK 
JACK, MOTORBAND, 

KRUCIPÜSK, KREYSON 
a GROCK

MALÁ SCÉNA:
Kapely Fly Up! 2012:, 

BROUMBAND (Praha), 
INSPIRO (Písek), IN TOUCH 

(Železný Brod), THE TEST 
(Brno), VETROL (Český Dub) 

+ SCHLAK
Součástí festivalu bude soutěž 
rockových kapel FLY UP! 2012 

probíhající na malé scéně. 
O vítězi rozhodne hlasování 

návštěvníků festivalu. 
Vstupné:

220,- Kč v předprodeji;
260,- Kč na místě
Prodej vstupenek 

v Informačním centru 
Bílina a v síti Ticketportal.cz  
(předprodej od května 2012). 

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.
7. červen – 2. září 2012
JINDŘICH VYTISKA  –  

KRAJINY V MALBĚ
Prodejní výstava olejomaleb 

a pastelů krajin z okolí 
Chomutovska a Mostecka.

Vstupné zdarma

GALERIE POD VĚŽÍ 
Otevírací doba: 

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno

2. červenec – 24.srpen 2012
POZOR, PRÁVĚ ZAČÍNÁME!
Výstava k oslavě 90 let vzniku 

bílinského kina Hvězda. 
Vstupné zdarma

Omezení půjčovní doby 
knihovny 
v období prázdnin

Upozorňujeme všechny naše 
čtenáře a návštěvníky 

na změny v půjčovní době 
v měsíci červenci a srpnu.

V tomto období bude půjčovní 
doba knihovny v jednotlivých 

provozech upravena takto:
Centrální knihovna

- zavřeno v sobotu, v úterý a ve 
čtvrtek bude půjčovní doba 

krácena do 17 hodin. V ostatních 
dnech provoz nezměněn.
V oddělení pro mládež 

bude otevřeno i v dopoledních 
hodinách v 9-12 hodin.
Pobočky Za Chlumem 
a v Panelovém sídlišti

- zavřeno v úterý, v pondělí 
a ve čtvrtek bude provoz krácen 

do 17 hodin.
Krásné léto, mnoho pěkných 

zážitků nejen s knihami, 
přeje za kolektiv knihovny 

Marcela Šímová.

POZOR, PRÁVĚ ZAČÍNÁME!
2. červenec – 24. srpen 2012
GALERIE POD VĚŽÍ BÍLINA

Výstava k výročí 90 let vzniku bílinského kina Hvězda

OTEVÍRACÍ DOBA:  po – čt:8.00 – 12.00   12.30 – 17.00 hodin
pá: 8.00 – 12.00   12.30 – 15.00 hodin
so – ne : zavřeno

Vstup na výstavu zdarma

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 6. červenec 20.00 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D
USA/Komedie/Sci-Fi/Akční. 
Český dabing. 
Ve filmu Muži v černém 3 jsou 
známí agenti J (Will Smith) 
a K (TommyLee Jones) zpět...
Hrají: Will Smith, TommyLee 
Jones, Emma Thompson …
Vstupné: 140 Kč, 104 minut, MP

Pátek 6. červenec 22.00 hodin

PROMETHEUS – 3D
USA/Akční/Sci-Fi/Horor/. České 
titulky. 

RidleyScott, režisér filmů „Ve-
třelec“ a „BladeRunner“, se vrací 
s žánrem, ke kterému pomáhal psát 
pravidla. Hrají: NoomiRapace, 
CharlizeTheron, Patrick Wilson…
Vstupné: 150 Kč, 112 minut, P–12

Sobota 7. červenec 20.00 hodin

KONFIDENT – 2D
SK/ČR/Komedie/Drama/. Původ-
ní znění.
Film režiséra Juraje Nvoty o přá-
telích, které spojuje i rozděluje 
režim. Okupace Československa 
v roce 1968. Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jiří Mádl, Jan Budař…
Vstupné: 100 Kč, 108 minut, P-12

Pátek 13. červenec 20.00 hodin

KONFIDENT – 2D
SK/ČR/Komedie/Drama/. Původ-
ní znění.
Film režiséra Juraje Nvoty o přá-
telích, které spojuje i rozděluje 
režim. Okupace Československa 
v roce 1968. Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jiří Mádl, Jan Budař…
Vstupné: 100 Kč, 108 minut, P-12

Pátek 13. červenec 22.00 hodin

NEDOTKNUTELNÍ – 2D
Francie/Komedie/Drama. České 
titulky.
Ochrnutý a bohatý aristokrat 
Philippe si za svého nového opat-
rovníka vybere Drisse, živelného 
mladíka z předměstí, kterého 
právě propustili z vězení. 
Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy…
Vstupné: 90 Kč, 112 minut, P-12

LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 20. červenec - 22.00 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ 
ČR/Rodinný/Komedie/české znění

Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž pořídila svojí 
hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách 
uprostřed šumavské „divočiny“. Hrají: Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík… Vstupné: 80 Kč, MP
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Rada města na své 13. schůzi konané 27. 6. 2012 mimo jiné:

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu MŠ Švabin-
ského na školu v přírodě 24 dětí, 
v celkové výši 12.000 Kč. Bude hra-
zeno z rezervy pro školy v přírodě.
■ Rozpočtovou změnu v rámci 
schváleného rozpočtu odboru ne-
movitostí a investic na: 
• rozšíření skateparku Za Chlu-
mem, opravy oplocení a překá-
žek, v celkové výši 258.000 Kč.
• domy s pečovatelskou službou – 
koupelny, generální opravy bytů, 
v celkové výši 422.000 Kč.

• oprava havarijního 
stavu chodníku v ul. 
Teplická, v celkové 
výši 548.000 Kč.
■ Uzavření nájemní 
smlouvy na dobu ur-
čitou od 01.07.2012 
do 30.06.2017 na 
nebytový prostor 
Mírové náměstí 87, 
Bílina, o celkové 
výměře 78,36 m2 – 
knihkupectví s paní 
Irenou Mazánkovou, 
Husova 888, Podbo-
řany, za nájemné sta-
novené dle směrnice 
č. 1/2012.

dohod s majiteli pozemků, které 
jsou projektem rekonstrukce do-
tčeny. 

Souhlasila:
■ S použitím investičního fondu 
Městských technických služeb 
Bílina na nákup malého vozidla 
pro svoz parkových košů do výše 
600.000 Kč vč. DPH. Nákup se 
bude řídit směrnicí č. 04/2007 – 
pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu.
■ Se změnou termínu dokonče-
ní projektové dokumentace pro 
územní řízení v návaznosti na 
uzavření dohod s vlastníky dotče-
ných pozemků.

Projednala 
a doporučuje ZM zrušit:

■ Usnesení zastupitelstva měs-
ta č. 128 z 26.05.2011, kterým 
schválilo realizaci obchvatu 
města Bíliny dle varianty A (vý-
chodní obchvat), dle přílohy 
předložené vedoucím odboru 
dopravy, a zároveň zamítlo pro-
věřování dalších variant obchva-
tu, pro něž by zpracování stu-
die proveditelnosti a následné 
posouzení případných nových 

variant v procesu EIA bylo hra-
zeno z prostředků města Bíliny, 
dle dopisu Mgr. Martina Sýkory, 
1. náměstka ministerstva dopra-
vy.

Vzala na vědomí:
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport z 04.06.2012.
■ Vzdání se pracovního místa 
vedoucího zaměstnance Dagmar 
Melcové, vedoucí Centrální škol-
ní jídelny Bílina, Nábřeží 381, 
příspěvková organizace v sou-
ladu s ust. § 73a odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, 
k 31.07.2012. 
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic o probíha-
jící rekonstrukci nebytového pro-
storu (bývalé prodejny oděvů), 
Wolkerova 73.
■ Informaci tajemníka městské-
ho úřadu o plánované zahraniční 
služební cestě na Slovensko do 
města Stropkov, která se uskuteč-
ní 03.–05.08.2012.
■ Informaci starosty města, týka-
jící se poděkování obce Račetice, 
občanskému sdružení Bílina, za 
účast na tradiční Svatovojtěchov-
ské pouti.

■ Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 20.06.2012, a zároveň 
bere na vědomí upravený bytový 
pořádník na II. pololetí 2012.
■ Nechat zpracovat znalecký po-
sudek na statiku domu Za Chlu-
mem 752–756 na náklady města 
z důvodu propadající se zeminy 
na základě žádosti společnosti 
SEVER Plus, s. r. o., Bílina.
■ Zajištění územního rozhodnu-
tí pro ulici 5. května a zároveň 
ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího staveb-
ního úřadu zajištěním smluvních 
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Rada města ne své 12. schůzi konané 13. 6. 2012 mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, které se uskutečnilo 21. 6. 2012 mimo jiné:

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu:
• MŠ Čapkova ve výši 20.000 Kč na ces-
tovné na výlety
• ZŠ Lidická ve výši 14.000 Kč na prázd-
ninový pobyt „Prázdninová poškola“
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a:
• Historickým spolkem města Bíliny 
jako příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
činnost organizace a 10.000 Kč na akci 
„Tropická bouře“, 
• Svazem tělesně postižených v ČR, MO 
Bílina jako příjemcem ve výši 10.000 
Kč na poznávací jednodenní zájezdy,
• Českým rybářským svazem Bílina, 
MO jako příjemcem ve výši 15.000 Kč 
na Mezinárodní setkání mládeže v Ústí 
nad Labem 
■ Navýšení rozpočtu KC Kaskáda ve 
výši  36.000 Kč na zřízení billboardo-
vých ploch pro propagaci kulturních 
pořadů; navýšení rozpočtu KC Kaskáda 
ve výši 19.000 Kč na akci „Děti dětem 
2012“, oboje z Programu podpory kultu-
ry a literární fond.
■ Záměr zřízení oplocení dětského kout-
ku včetně hřiště v ul. Čapkova a zařazení 
této akce do plánu investic na rok 2013.

■ Návrh pana Jiřího Wasylyszyna na 
zpevnění komunikace u garáží u bývalé 
pasovky Za Chlumem s tím, že akce bude 
zařazena do plánu investic na rok 2013.
■ Ukončení smlouvy o nájmu nebytové-
ho prostoru – pavilon č. 1, Teplická 555, 
Bílina, bazar nábytku, Iveta Podoláková, 
k 30.06.2012 s tím, že tento prostor bude 
zveřejněn k dalšímu pronájmu.
■ Předložení žádosti o dotaci na pro-
jekt s názvem „Prevence kriminality 
– nezbytná podmínka bezpečnosti, ve-
řejného pořádku ve městě Bílina coby 
priorita činnosti APK, MP, PČR, NNO 
a OSPOD“ do II. kola Programu preven-
ce MVČR. Zároveň schvaluje finanční 
spoluúčast města ve výši 14.000 Kč.
■ Zahraniční služební cestu do polské-
ho města Bilgoraj, ve dnech od 06. do 
09. července 2012 za účasti pana Josefa 
Horáčka, starosty města a Bc. Reného 
Štěpánka, člena rady města. 
■ Zahraniční služební cestu člena za-
stupitelstva města, pana Václava Moj-
žiše, do polského okresu Tczewskiego, 
ve dnech od 26. června do 2. července 
2012, za účelem účasti na „Mini mis-
trovství ve fotbale“. 
■ Sazebník úhrad za poskytované služ-
by v domech se soustředěnou pečovatel-

skou službou, s účinností od 01.07.2012, 
dle návrhu předloženého sociálně zdra-
votní komisí.
■ Záměr vytvoření Komise pro bezpeč-
nost, prevenci a sociální začleňování.
■ Změnu termínu konání rady města 
z 18.07. na 25.07.2012.

Souhlasila:
■ S použitím znaku města na dětských ak-
cích v rámci roku 2012 pořádaných míst-
ní organizací Českého rybářského svazu 
Bílina a dále s použitím znaku města na 
propagačních materiálech hudební skupi-
ny GROCK, o. s. Znak města bude použit 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 o městských sym-
bolech a jejich užívání. Znak lze užívat 
v barevném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této vy-
hlášky, či ve shodě s jeho obsahem.   
■ S využitím investičního fondu Měst-
ských technických služeb Bílina ve výši 
750.000 Kč na opravu veřejného osvět-
lení v rámci  realizace pokládky kabelů 
VN ul. Jenišovská, Jižní a Alšova.

Jmenovala:
■ Paní Andreu Sentenskou na pracovní 
místo ředitelky Centrální školní jídelny 

Bílina, Nábřeží 381, příspěvková or-
ganizace, na dobu 6 let, s účinností od 
01.08.2012, v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a dále pak ve smys-
lu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

Vzala na vědomí:
■ Plnění usnesení rady města 
z 16.05.2012, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo jednat se zá-
stupci Motoklubu Bílina o důsledném 
dodržení podmínek smlouvy o proná-
jmu pozemků na bývalé skládce Choto-
venka, uzavřené 04.04.2012 s tím, že ko-
nečná zpráva bude podána na zářijovém 
zasedání rady města. 

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)

Vydalo:
■ Jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, Územní plán Bílina ve znění dle předloženého 
návrhu.  
■ Obecně závaznou vyhlášku města č. 02/2012 – Po-
žární řád města.

Ověřilo:
■ Ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán 
Bílina není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajské-
ho úřadu.  

Rozhodlo:
■ V souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námit-
kách uplatněných podle ust. § 52 odst. 1 a 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení 
o návrhu Územního plánu Bílina, ve znění dle předlo-
ženého návrhu.  

Uložilo:
■ Tajemníkovi městského úřadu připravit podklady pro 
zpracování studie proveditelnosti přeložky silniční ko-
munikace I¬/13 – varianta X.    
  

Zvolilo:
■ Ing. Evu Ondrákovou (B10) členkou Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Bíliny. 

Schválilo:
■ Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., v celkové výši 
950.000 Kč na tyto akce: 
a)  oprava fasády č. p. 71 na Mírovém náměstí ve výši 
200.000 Kč, 
b)  oprava dvorního traktu parkoviště Městského úřadu 
v Bílině v Seifertově ul. 1 ve výši 150.000 Kč, 

c)  zřízení nového oplocení dětského hřiště v ulici Síbo-
va ve výši 200.000 Kč, 
d)  signální zařízení pacient – lékař (sestra) v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina ve výši 400.000 Kč.
■ Přijetí neinvestiční účelové dotace z programu pre-
vence kriminality na víkendový pobyt a příměstský 
tábor ve výši 324.000 Kč. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci do-
tačního programu „Prevence rizikového chování v Ús-
teckém kraji v roce 2012“ k realizaci projektu „Nebojí-
me se 6. třídy 2012“, ve výši 20.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z programu 
Zelená úsporám mezi Státním fondem životního pro-
středí ČR, Praha, a městem Bílina jako příjemcem, ve 
výši 2.560.950 Kč na akci „Zateplení panelového domu 
SUNN 675, Bílina“. 
■ Přijetí daru ve výši 200.000 Kč od společnosti Litví-
novská uhelná, a. s., Most, na financování sportovních, 
kulturních a sociálních účelů. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci do-
tačního programu „Volný čas 2012“ k realizaci projektu 
„Prázdninová poškola“, ve výši 30.000 Kč.
■ Záměr prodeje dvou motorových vozidel VW Caddy 
1,9 TDI, a to: VW Caddy RZ 5U8 1761 za cenu dle 
znaleckého posudku 148.800 Kč a VW Caddy RZ 4U1 
0507 za cenu dle znaleckého posudku 147.700 Kč s tím, 
že v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou 
metodou s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku.
■ Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bíli-
na a obcí Bžany, jejímž předmětem je zajištění činnosti 
a úkolů Městské policie Bílina. 
■ Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám č. 2, 
kterým se mění a doplňují veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Bílina a obcemi Světec, Ohníč, Hostomice, 
Ledvice a Hrobčice. Předmětem dodatků je rozšíře-
ní smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 
o možnost využití mobilní služebny a úprava úhrady 
nákladů za její využití. 
■ Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám 
č. 3, kterým se doplňují veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Bílina a obcemi Světec, Hostomice, Ledvice, 
Hrobčice a Měrunice. Předmětem dodatků je rozšíře-
ní smluvního rozsahu činnosti Městské policie Bílina 

o možnost použití automatizovaného defibrilátoru 
a úprava úhrady nákladů za výjezd. 
■ Závěrečný účet města za rok 2011, v souladu se 
zněním § 17 zákona 250/2000 Sb. odst. 7, písm. a, bez 
výhrad. 
■ Přijetí daru pro MŠ Síbova ve výši 40.000 Kč od 
ČEZ, a. s., Praha, na vybavení zahrady pro MŠ Žižkovo 
údolí.
■ Posun časového horizontu platnosti 2. Komunitního 
plánu města Bíliny na období 2013 – 2015.
■ Zabezpečení předfinancování celkových výdajů pro-
jektu připadající na Lead partnera s názvem projektu 
„Lázeňská turistika Bílina – Altenberg“ předkládaného 
do Programu Cíl 3/Ziel 3, ve výši 1.499.248 € v případě 
přidělení dotace. 
■ Spolufinancování způsobilých výdajů městem Bílina 
na projekt s názvem „Lázeňská turistika Bílina – Alten-
gerg“ ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů, 
v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3.
■ Zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Lázeňská 
turistika Bílina – Altenberg“ z rozpočtu města, a to nej-
méně pět let od jeho finančního ukončení, za podmínky 
obdržení dotace na tento projekt.
■ Činnost rady města za období od 11.04. do 
30.05.2012.

Zamítlo:
■ Nabídku města Loun na odkoupení dvou kusů akcií 
společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého 
kraje, a. s.

Vzalo na vědomí:
■ Informaci vedoucího stavebního úřadu o pořízení 
Územní studie, Mostecké Předměstí – Lokalita Větrák, 
vnitroblok ulic Liptická a Fišerova.
■ Informace starosty města ohledně probíhajících jed-
nání o možnosti rekonstrukce městského pivovaru.
■ Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k vypraco-
vání studie proveditelnosti varianty X obchvatu města 
Bíliny. 
■ Zápisy z jednání finančního výboru z 16.04. 
a z 28.05. a dále zápis z jednání kontrolního výboru 
z 23.05. a z 13.06.2012.
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Volejbalisti za polovinou soutěže

10. ročník turnaje „Memoriál Emila Altmana“

Kuželna v Bílině. Zdroj www.kuzelky.cz

Vítězné družstvo základní části WC 
SRPŠ, mezi volejbalisty „WéCéč-
ko“ prošlo jedenácti koly s jedinou 
porážkou od SOKOLA Bílina. Hra 
WC je založena na výkonnosti Petra 
Aubrechta, jehož příchod do BVL 
je přínosem pro celou soutěž. Potě-
šitelný je i návrat Tomáše Vraje po 
řadě zranění na kurty. Druhé místo 

v základní části vybojovalo DETO 
o jediný bod za lídrem soutěže WC. 
„Šéfovi“ družstva DETO Radku 
Prochovi se podařilo sestavit velmi 
vyrovnané družstvo, jehož hra je 
založena na dobré nahrávce zkuše-
ných Petry Peresoljakové (Hodačo-
vé) a Evy Šifaldové. V mužské části 
družstva na sebe upozorňuje dobrý-

mi výkony všestranný Pavel Koní-
ček. Předpokládané finále PLAY 
– OFF mezi WC a DETO bude 
vyvrcholením závěrečného turnaje 
v sobotu 8. září. Do konečného po-
řadí BVL 2012 by ještě mohla pro-
mluvit stále se zlepšující družstva 
SOKOL, TGS a BOMBY.
 oddíl volejbalu

Čtvrtým celodenním turnajem splnili volejbalisti program první části Bílinské volejbalové ligy 2012. 
66 odehraných zápasů stanovilo konečnou tabulku základní části dlouhodobé soutěže. Pořadí družstev 
po základní části je nejobjektivnějším ukazatelem pro stanovení dvojic pro druhou, nadstavbovou část 
BVL – PLAY – OFF. Nejlepší nasazení ve čtvrtfinále PLAY – OFF si zaslouženě vybojovala družstva 
WOLLEYBALL CLUB SRPŠ a DETO prvním a druhým místem v základní části BVL. Obě uvedená 
družstva předváděla ve všech odehraných turnajích velmi dobrý volejbal. Osmička družstev pro čtvrt-
finále PLAY – OFF se během čtyř turnajů základní části BVL profilovala do očekávané podoby.

Školní rok zakončili žáci meziškolním turnajem
Konec školního roku se nezadržitelně blížil, 
rozhodli jsme se proto zakončit ho aktivitou, 
která by děti zaujala. Dne 21. 6. jsme usku-
tečnili druhý ročník meziškolního turnaje ve 
fotbale a přehazované, který pořádal Městský 
úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví. Turnaj byl financován z programu te-
rénního pracovníka a městem Bílina. Turnaj 
proběhl na sportovním hřišti Základní školy 
Za Chlumem. Chlapci základních škol se pro-
ti sobě utkali ve fotbale, dívky své síly pomě-
řily v přehazované. Týmy byly rozděleny na 
první a druhý stupeň, aby se turnaje zúčast-
nilo co nejvíce dětí. Pro vítěze byly připra-

veny medaile a poháry, které si školy vystaví 
ve svých síních slávy. Ceny pro vítěze předal 
tajemník Městského úřadu v Bílině Ing. La-
dislav Kvěch. Meziškolní  turnaj se dle mého 
názoru povedl, a budu velice rád, pokud budu 
mít příležitost, tuto akci zorganizovat i příští 
rok. Tímto bych rád poděkoval vedení města 
za finanční podporu, učitelům Základní školy 
Za Chlumem, kteří nám pomohli s organizací 
turnaje a všem učitelům základních škol, kte-
ří dohlíželi nad chováním dětí, dále mým ko-
legům z odboru, kteří mi pomohli s přípravou 
i se samotnou realizací. Díky patří také všem 
zúčastněným. Štefan Lukáč

VÝSLEDKY
Fotbal I. stupeň
1. místo ZŠ Za Chlumem
2. místo ZŠ Lidická
3. místo ZŠ Praktická

Fotbal II. stupeň
1. místo ZŠ Lidická
2. místo ZŠ Za Chlumem
3. místo ZŠ Praktická

Přehazovaná I. stupeň
1. místo ZŠ Lidická 
2. místo ZŠ Za Chlumem (tým A)
3. místo ZŠ Za Chlumem (tým B)

Přehazovaná II. stupeň
1. místo ZŠ Za Chlumem
2. místo ZŠ Lidická
3. místo ZŠ Praktická

Ocenění předal tajemník MÚ Ing. Ladislav Kvěch.

Tento turnaj pořádal na svých drahách Sportovní kuželkářský klub Bílina jako již pravidelně ve 
druhé polovině května. Soutěžila čtyřčlenná družstva a jednotlivci.

Tradice a dobré zázemí přispívá 
k oblibě tohoto turnaje mezi kužel-
káři, o čemž svědčí stabilně vysoká 
účast. Letošního ročníku se zúčast-
nilo 30 čtyřčlenných družstev. Cel-
kový počet hráčů činil 106 mužů 
a 109 žen. Vítězům blahopřejeme.

VÍTĚZNÁ DRUŽSTVA:
1. Slavoj Praha 1862 kuželek
2. Lokomotiva Ústí n. L. 1 1801 kuželek
3. TJ Sokol Duchcov jun. 1794 kuželek

VÍTĚZNÍ JEDNOTLIVCI – MUŽI:
1. Havel Luboš, VTŽ Chomutov A
 491 kuželek

2. Březina Stanislav, Slavoj Praha
 485 kuželek
3. Verner Jaroslav, KK Jirkov A
 481 kuželek
4. Svoboda Tomáš, TJ Lovosice 1
 479 kuželek
5. Endršt Jan, TJ Sokol Duchcov
 479 kuželek

VÍTĚZNÍ JEDNOTLIVCI – ŽENY:
1.  Koutníková Simona, TJ Sokol Duchcov

 476 kuželek
2.  Sailerová Anna, Slavoj Praha

 475 kuželek
3.  Březinová Ivana, TJ Loko Ústí

 464 kuželek

4.  Holecová Magda, TJ Sokol Duchcov
 450 kuželek

5.  Černíková Pavlína, SKK Bílina
 437 kuželek

6.  Mizerová Blanka, TJ Slavoj Praha
 435 kuželek

Zveme všechny zájemce o ku-
želkářský sport bez ohledu na 
věk, aby přišli vyzkoušet tuto 
hru a případně obohatili řady 
našich členů. Bílinskou veřej-
nost upozorňujeme na možnost 
pronájmu kuželkářských drah za 
250 Kč na hodinu. Po domluvě 
možnost větších akcí, zábav-
ných turnajů atd.

Za SKK Bílina Miroslav Tomiš
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Bílinský atleťák 
zaplnila více než pětistovka dětí

Úspěšný týden starších žáků FK Bílina

Bílinští tenisté
sbírali zkušenosti

Projekt Atletika pro děti aneb staň se atletic-
kou nadějí Ústeckého kraje zavítal ve středu 
dopoledne na atletický stadion v Bílině. Tra-
dičního sportování v atletických disciplínách 
speciálně uzpůsobených pro žáky mateřských 
škol a 1. stupňů základních škol se zúčastnilo 
s velkým nadšením 550 dětí z Bílinska, Mos-
tecka a Teplicka. Akce byla umocněna krás-
ným slunným počasím a dobrou náladou všech 
účastníků. Ústecký kraj je pilotním krajem 
v rámci celorepublikového projektu Atletika 
pro děti, který je realizován Českým atletic-
kým svazem. Úzká spolupráce pokračuje již 
třetím rokem. ks

Minulý víkend skončila základní 
část soutěže družstev v babytenisu 
(7-9 let). Bílinští tenisté se poprvé 
zúčastnili mistrovských utkání 
v této věkové kategorii a ve sku-
pině podlehli neporaženému týmu 
z Mostu, teplickým hráčům z Pa-
noramy, chomutovským tenistům, 
o pár míčů prohráli i s tenisty 
z Klášterce nad Ohří a nepostou-
pili do dalších bojů. Tato premié-
rová sezóna byla pro většinu hráčů 
první zkušeností s mistrovským 
utkáním a i přes neúspěch byla na 
hráčích vidět snaha zvítězit. Prv-
ní týden o prázdninách se většina 
dětí účastní pod vedením trenérů 

J. Hovorky, J. Prokopa a L. Ho-
vorkové letního tenisového sou-
středění ve Starých Splavech, kde 
budou děti nejen trénovat a zlep-
šovat fyzickou kondici, ale budou 
hrát i různé hry v přírodě. V ter-
mínu 30. 7. - 3. 8. 2012 uspořádá 
trenér Jiří Hovorka pro hráče LTK 
Bílina příměstský tenisový kemp 
na kurtech na Kyselce, na kte-
rý rodiče ráno přivedou své dítě 
a v odpoledních hodinách si ho 
po tréninkovém dni vyzvednou. 
Dopoledne se trénuje 2 hodiny, 
následuje oběd, poté 1,5 hodiny 
trénink spojený s fyzickou přípra-
vou. Na fotografii hráči babyteni-

sového týmu - zleva: J. Koudelka, 
M. Černíková, S. Davignonová, 
B. Fečková a K. Procházková. 
Na fotce chybí nemocní J. Str-

nad a M. Malíková. Jiří Hovorka 
a vedení klubu přeje všem hráčům 
krásné prázdniny a úspěchy na 
turnajích.

Na pozvání německého klubu S.V. Südhardz Walkenreid strávili starší žáci FK Bílina poslední květnový týden v tomto německém 
městečku nedaleko Hannoveru. Příjemně strávený týden byl zakončen mezinárodním turnajem za účasti čtrnácti mužstev z Německa, 
Polska, Slovenska a Rumunska. V prvním utkání bílinští narazili na mužstvo vyhlášené fotbalové školy z Berlína a suverénního vítěze 
loňského ročníku. Utkání se hrálo 1 x 20 min. a naši hráči v něm po výborném výkonu zvítězili 2:0.

Ve druhém utkání si poradili 
s mužstvem SC Heiligenstadt 
vítězstvím 1:0 a v závěreč-
ném zápase skupiny s muž-
stvem Göttingen 05 remi-
zovali 0:0.  Těmito výsled-
ky byl jasný postup z prv-
ního místa do čtvrtfinále. 
Tam naši hráči narazili na 
mužstvo TuSpo Petershütte 
a vítězství 3:0 je dovedlo 
až do semifinále. Tady na 

ně čekal pozdější vítěz turna-
je mužstvo VfL 28 Ellrich. 

S gólem s několikametro-
vého ofsidu, který bílinští 
obdrželi, remizovali 1:1 
a v prodloužení na penal-
ty podlehli soupeři skó-
rem 0:2. V boji o 3.místo 
se utkali s mužstvem JSG 
Burberg. Utkání skonči-

lo remízou 0:0 a na řadu 
přišly opět penalty. Vítěz-

stvím 3:2 se bílinští fotbalisté 
umístili na krásném 3. místě 
turnaje.
FK Bílinu pod vedením trené-
rů Kindla a Veselého výborně 
reprezentovali tito hráči: 
Rolník, Šťastný, Kečup, 
Rokos, Gutsch, Kühnel, 
Coufal, Lehký, Procházka, 
Hrodek, Křivan, Botoš 
a Vrábel.

Za FK Bílina Vilém Kindl


