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Budova pošty je připravená, 
čeká ji kolaudace

Děti i rodiče z Teplického předměstí se dočkali hřiště
Barevnou prolézačku ve tvaru hradu, houpač-
ky, kolotoč a barevné lavičky mohou nyní vy-
užívat rodiče s dětmi na Pražském předměstí. 
Jak vysvětlil Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí od-
boru nemovitostí a investic bílinské radnice, 
hřiště zde vzniklo především z popudu míst-
ních občanů. Dříve zde byly staré prolézač-
ky, které dnes již nevyhovují normám a jsou 
nebezpečné. Místní sídliště tak bylo jedno 

z mála, kde dětský koutek chyběl. Vzhledem 
k umístění mezi panelovými domy a stromy 
bude ke hřišti umístěna také jedna lampa ve-
řejného osvětlení. Hřiště bylo vybudováno 
díky daru od Skupiny ČEZ, který vyjednal 
starosta města Josef Horáček. Přál by si, aby 
se do budoucna hřiště rozrostlo o další  atrak-
ce a bude se snažit shánět prostředky i z ji-
ných zdrojů. simi

Obyvatelé Bíliny se v blízké době dočkají nové pošty. Zrekon-
struované prostory na náměstí v centru města jsou dokončené 
a v očekávání jsou první klienti. Podrobnosti Vám přináší rozho-
vor s mluvčí České pošty Martou Selicharovou.   

Kdy se obyvatelé Bíliny dočkají 
otevření nových prostor? 
Pokud dobře dopadne kolaudace, 
která by měla být 20. srpna, tak 
poštu otevřeme 27. srpna.

Co nové prostory lidem nabíd-
nou, jaký komfort na ně čeká? 
Z pohledu rozsahu poskytovaných 
služeb se oproti původní pobočce 
nic nezmění. Na zákazníky bude če-
kat nové, příjemné prostředí a 6 pře-
pážek, z toho 1 s diskrétní zónou – 
specializovaná bankovní přepážka.

Je zde myšleno i na handicapo-
vané obyvatele? 
Ano, pošta má bezbariérový pří-
stup.

Bude se jednat pouze o jedinou 
poštu ve městě, nebo někde zů-
stanou i další pobočky? 
Spolu s otevřením této nové 
pošty bude uzavřena pošta 
v ulici za náměstím. Pobočka 
na Chlumu zůstane zachována. 
Celkem budou Bílinu tedy ob-
sluhovat 2 pošty.

Kolik zaměstnanců zde bude 
a kolik přepážek bude v provozu 
aby se netvořily fronty? 
Přepážek, jak už bylo řečeno, 
bude 6 a zákazníci budou vy-
zváni k obsluze prostřednic-

tvím vyvolávacího systému. 
Počet pracovníků je dimenzo-
ván tak, aby všech 6 přepážek 
bylo otevřeno téměř po celou 
dobu hodin pro veřejnost.
 Karel Schön

Prostory nové pošty na náměstí budou velmi moderní 
a odlišné od těch, na které jsme zvyklí. Foto: V. Weber



2	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 16.	srpna	2012

Z deníku Policie ČR

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

Bytový fantom dopaden
Policisté dopadli zloděje, kte-
rý se v Bílině vloupával do bytů 
v panelových domech. Obvinění 
z přečinů krádeže, porušování do-
movní svobody a poškození cizí 
věci si vyslechl 46letý, několikrát 
trestaný muž. Od června se vlou-
pal do tří bytů, v jednom případě 
se o to pokusil. 
V prvním případě využil lešení 
přistaveného k domu, po kterém 
vylezl do třetího poschodí, kde 
vypáčil plastové okno, a z bytu 
odcizil šperky, hodinky, porcelán 
a peníze. V dalším případě vyšpl-
hal do třímetrové výšky na želez-
nou mříž přízemního bytu, kterou 
vyhnul, a následně se vloupal 
dovnitř. Odnesl si rybářský prut, 
dva notebooky, elektrické ruč-
ní nářadí, LCD televizor a další 
elektroniku. Třetí krádež spáchal 
jen o několik dní později obdob-
ným způsobem, tentokrát připra-
vil oznamovatele o videokameru, 
notebook a peníze. V posledním 
případě nebyl úspěšný, do bytu 

se mu vniknout nepodařilo, pouze 
poškodil plastové okno. Celkem 
obviněný způsobil škodu ve výši 
téměř 234 tisíc korun, v případě 
odsouzení mu hrozí až pětiletý 
trest odnětí svobody.

Nafta stále dokola
Na Teplicku se množí případy krá-
deží pohonných hmot. Dnes přijali 
policisté hned dvě taková oznáme-
ní. První případ se stal v Bílině, kde 
neznámý pachatel odčerpal z nádrží 
dvou kamionů zaparkovaných v are-
álu poškozené firmy 400 litrů nafty. 
O 500 litrů pohonných hmot přišel 
i řidič kamionu, který auto odstavil 
na parkovišti ve Velvětech. Pro zlo-
děje nebyla překážkou ani skuteč-
nost, že řidič spal v kabině vozidla. 
Od začátku tohoto měsíce se jedná 
již o čtvrtý podobný případ, v čer-
venci policisté přijali jedenáct ozná-
mení týkajících se krádeží nafty. 

Úvěrový podvod
O osmdesát tisíc korun připravila 
bankovní ústav 24letá žena, která 

koncem roku uzavřela v Bílině 
smlouvu o poskytnutí finančních 
prostředků. V žádosti uvedla ne-
pravdivé a hrubě zkreslené údaje 
o svém zaměstnání a příjmu, na 
základě smyšlených skutečností 
jí byl úvěr poskytnut. Stanovené 
splátky však žena řádně nesplácí, 
za což si „vysloužila“ obvinění 
z přečinu úvěrového podvodu, za 
který jí v případě odsouzení hrozí 
až pět let za mřížemi.

Krádež nafty
Dosud neznámý pachatel v Hrob-
čicích z nádrže zaparkovaného 
nákladního vozidla odcizil 533 
litrů motorové nafty. Poškozené 
společnosti tak vznikla škoda ko-
lem 18 tisíc korun.

Krádež auta objasněna
Po několikaměsíčním vyšetřová-
ní se policistům podařilo objasnit 
případ krádeže osobního vozidla, 
ke kterému došlo koncem ledna 
v Bílině. Majitel automobilu znač-
ky Kia nechal v zámku zavazadlo-

vého prostoru klíče, čehož využil 
21letý zloděj, který je ze zámku 
vyjmul, s jejich pomocí poté vo-
zidlo nastartoval a z místa odjel. 
Do auta si následně přibral 32letou 
spolujezdkyni, které se svěřil, že je 
vůz kradený. Žena mu navrhla, že 
by se mohli pokusit automobil pro-
dat, s čímž lapka souhlasil. Mla-
dík, který moc neuměl řídit, pustil 
spolujezdkyni za volant a společně 
jeli do Teplic, kde zkoušeli auto 
prodat. Žádného zájemce ale ne-
našli, proto pokračovali do Mos-
tu, kde opět sháněli kupce. Také 
v sousedním městě nebyli úspěšní, 
proto ukradené vozidlo odstavi-
li na parkovišti, kde ho další den 
nalezli strážníci městské policie. 
Auto policisté vrátili právoplatné-
mu majiteli, mladíka v minulých 
dnech kriminalisté obvinili z pře-
činu krádeže. Jeho spolupachatel-
ku obvinění teprve čeká, u soudu 
jí hrozí trest odnětí svobody až na 
dvě léta. Zloděj, který auto ukradl, 
může strávit ve vězení s ohledem 
na svou trestní minulost o rok déle.

Monika visela na hromosvodu v desátém patře 
 Sledujte nové 

dění v Bílině na 
WEB TV Bílina

Město Bílina má webovou 
televizi, kde lidé mohou najít 
nové reportáže o aktuálním 
dění ve městě. Stačí jen zadat 
tento odkaz:  http://www.you-
tube.com/user/mubilina   Vi-
dea je možné shlédnout také 
přímo z webových stránek 
města, kde je v pravé části 
v Aktualitách viditelný odkaz.

Nové reportáže: 
1. Děti FK Bílina na turnaji v Polsku 
2. Oprava varhan v kostele v Bílině
3.  Mimořádný úspěch střelců Bíliny 

na MČR
4. Tenisový turnaj Kyselka Cup
5.  Představení nových posil HC 

Draci Bílina

Město Bílina - Z á j e z d y   2 0 1 2

Termín Cíl zájezdu
Cena

místenky

25.08.2012 Aquapark  Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec nad Ohří 60,00 Kč

01.09.2012
Lanový park Libín u Prachatic (dle  zájmu) 
Náhradní trasa: výlet lodí Děčín-Hřensko-Děčín, Rozhledna Tanečnice

240,00 Kč
100,00 Kč

15.09.2012 Zahrada Čech    50,00 Kč

10.11.2012 Praha – Dejvice 100,00 Kč

08.12.2012 Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

15.12.2012 Praha – Dejvice 100,00 Kč

Místenky se zakupují vždy týden před konáním zájezdu a to na MěÚ, Břežánská ulice, přízemí, č. dveří 103. 
Veškeré informace Vám poskytne paní Houdková Jana, tel.: 417 810 811, e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas upozorněni prostřednictvím úřední desky. Pro malý počet zájemců může 
být i zájezd zrušen, jak se nám již stalo. O tom budete vždy včas informováni. 
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že se Vám bude na cestách s námi líbit. Ing. Krejčová Petra, VOSaVV

Víkendový zásah strážníků městské 
policie v desátém patře panelové-
ho domu na bílinském sídlišti 
PP1 by se podle titulku mohl 
jevit jako téměř filmově akč-
ní. Jednalo se o záchranu ži-
vota, nikoli však člověka, ale 
chameleona.  

Oznamovatel strážníkům uvedl, že 
na hromosvodu v desátém patře pa-
nelového domu leze chameleon. Ozna-
movatel již předtím obešel sousedy v domě, 
zda někomu exotické zvíře neuteklo, majitele však 
bohužel nevypátral. Hlídka strážníků zvíře opatrně 
z hromosvodu sundala. Jak uvedl jeden ze zasahu-
jících strážníků, nejednalo se zase až tak o banální 

případ. Chameleon totiž nechtěl hromo-
svod za žádnou cenu opustit. Zvíře 

bylo po odchytu dočasně umístě-
no na služebně MP. V domě byla 
umístěna výzva s informací, kde 
se nalezený chameleon nachází. 
Ještě týž den odpoledne se stráž-
níkům přihlásil majitel zvířete re-

agujícího na jméno Monika, které 
k výškovému výletu z bytu využilo 

pootevřené okno. Radost ze setkání 
byla zřejmá. Majitel zářil štěstím a cha-

meleon zrůžověl. 
Bílinští strážníci v letošním roce již kromě zmíně-
ného chameleona odchytávali i dva hady, několik 
mláďat poštolek a poraněných káňat, ale také mnoho 
koček a psů. František Krejčí
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Sociální karta, neboli sKarta – týká se Vás?

V kontrolách heren nepolevují ani o prázdninách 

Za krásu květin v truhlících 
na lampách může pravidelná 
péče. Několikrát týdne, vět-
šinou ale minimálně třikrát, 
zalévají pracovníci bílinských 
technických služeb květiny 
v závěsných truhlících po ce-
lém městě. Barevné zvonko-
vé kvítky zdobí mnoho lamp 
veřejného osvětlení ve městě 
a obdivují je místní i návštěv-
níci z jiných měst. Jen tak dále.

Již v těchto dnech by měli tak-
zvanou sKartu obdržet postupně 
všichni příjemci nepojistných so-
ciálních dávek a dávek z oblasti 
státní politiky zaměstnanosti:
• rodičovského příspěvku,
• přídavku na dítě,
• příspěvku na bydlení,
• podpory v nezaměstnanosti,
• dávek v hmotné nouzi,
•  dávek pro osoby se zdravotním 

postižením
•  a řady dalších dávek.
Karta není určena pro výplaty dů-
chodů a nemocenské.

Jak	se	o	tom	dozvím?
Každý příjemce této sKarty 
bude písemně vyrozuměn o 
tom, že je jeho karta na úřadu 
připravena. Nejprve tedy drži-
tel sKarty obdrží od příslušného 
úřadu práce dopis s výzvou k 
vyzvednutí sKarty. Při převzetí 
sKarty dostane klient příručku 
s návodem, jak lze kartu použí-
vat, informaci o podmínkách po-
užití sKarty a také sazebník pla-
teb při nakládání s sKartou. Při-
čemž zdarma je pro příjemce 
sKarty její vydání jedenkrát 
za 4 roky, otevření a vedení 
platebního účtu, bezhotovost-
ní platba kartou u obchodní-
ka, výběr z bankomatu České 
spořitelny ke každé dávce nebo 

pro-
v e -
dení jed-
noho bezhoto-
vostního převodu.

Proč	se	vůbec		
něco	takového	zavádí?

Výhodou sKarty je zejména do-
stupnost a pohodlí, příjemce 
pro dávky nemusí chodit na poš-
tu nebo na úřad. Prostřednictvím 
karty je možné čerpat dávky v 
kterémkoli bankomatu nebo 
přímo platit v obchodech, sKar-
ta je navíc chráněna stejně jako 
kterákoli jiná bankovní karta, jen 
těžko je zneužitelná a v případě 
její ztráty ji lze zablokovat. Po-
dobný systém zavedla a využívá 
již řada evropských zemí, napří-
klad Itálie, Velká Británie, Finsko 
a další, mimo EU třeba také USA.

sKarty budou na úřady práce za-
váženy postupně, a to v průbě-
hu celého druhého pololetí roku. 

Denně by mělo být na úřady 
práce v celé České republice 

distribuováno v součtu 7 až 
10 tisíc karet. Takový počet 
je zvolen, aby nedocháze-
lo k přetížení jednotlivých 
pracovišť. Zdroj:

socialnireforma.mpsv.cz

Období letních prázdnin pro 
strážníky Městské policie Bí-
lina neznamená, že by snad 
měli v úmyslu dát si pauzu od 
kontrol heren. Naopak. Jen 
v uplynulém víkendu provedli 
kontroly heren dvaadvacet-
krát. Výsledkem kontrol je 
čtrnáct oznámení o podezření 
ze zneužití sociálních dávek.  

Od počátku roku bylo hlídka-
mi MP Bílina provedeno 586 
kontrol heren a podniků, kde se 
automaty a terminály nacházejí. 
Na základě těchto kontrol bylo 
pro podezření ze zneužití sociál-
ních dávek oznámeno 228 osob. 
V počtu kontrol se ve srovnání 
se stejným obdobím loňského 
roku jedná o téměř dvojnásobný 
počet. Za celý loňský rok pro-
vedla MP Bílina 592 kontrol a 
oznámila 392 podezření. Lze 
předpokládat, že oproti loňsku 
bude překročen nejen počet kon-

trol, ale i počet hříšníků. Z uve-
dených čísel však nelze vychá-
zet v okamžiku, kdybychom se 
měli domnívat, že lidí zneuží-
vajících sociální systém utráce-
ním dávek v bílinských hernách 
významným způsobem přibývá. 

Zvýšená kontrola logicky zna-
mená větší počet přistižených 
osob. Zásadní rozdíl oproti loň-
sku je však v tom, že oznámení 
o zjištění strážníci nyní zasílají 
na příslušné pracoviště Úřadu 
práce. František Krejčí

Ilustrační foto: MP Bilina

Komentář  
Jany 

Šimkové
Systémové změny a novinky, které měly ulehčit život nejen obča-
nům, ale také institucím, se mi jeví naopak spíš jako přítěž. Díky 
svému povolání jsem nucena více či méně sledovat běžné dění a pře-
dávat zjištěné informace čtenářům. Abych pravdu řekla, téměř kaž-
dý den mě něco překvapí. Naposledy to byly právě zmíněné sKarty 
jako další „životulehčující“ novinka. Upřímně, opravdu nevím, co si 
o tom všem myslet. A vůbec se nedivím lidem, že nestíhají všechny 
tyto nové věci sledovat a vnímat, protože informovanost ze strany 
státu zdaleka není ideální. Kdo z vás věděl o zavádění základních 
registrů? O změně s registrem vozidel se lidé dozvěděli také až teh-
dy, když přestala agenda fungovat. A podobné je to s těmito kartami. 
Mají své zastánce i odpůrce a těžko hodnotit, jak vše bude fungovat 
v praxi, ale je nutné na takovou změnu lidi připravit. A to se podle 
mého názoru nestalo. Ale co už, asi je to jedno. Člověk stejně nemá 
na výběr a musí se přizpůsobit, protože mu nic jiného nezbyde. A na 
názory lidí se nikdo neptá. Takže copak mě překvapí zítra?
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Areál stáčírny známé minerál-
ní vody Bílinská kyselka pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Investorem projektu, jehož 
celková hodnota je 96,5 mil. Kč 
(bez DPH), je Bohemia Healing 
Mineral Waters CZ, a. s. Tato 
část lázeňského areálu již dáv-
no nepatří městu Bílina. Re-
konstrukce byla zahájena na 
konci června a její dokončení 
je plánováno na říjen 2013.

Opravovaný areál stáčírny leží 
v okrajové části Bíliny pod lázněmi 
Bílinská kyselka. Původní objekty 
byly postaveny koncem 19. století, 
ale během existence stáčírny došlo 
k mnoha stavebním úpravám v sou-
vislosti s modernizacemi a rozšiřo-
váním provozu. Kvůli dlouhodobě 
zanedbané údržbě, nekvalitním či 
nevhodným opravám a chaotickým 
dostavbám před rokem 1989 je sou-
časný technický stav areálu velmi 
špatný. Rekonstrukci je nutné pro-
vést s respektem k architektonicky 
cenným objektům, protože areál je 
zapsán v seznamu nemovitých kul-
turních památek.
Cíl: vrátit vodám světový věhlas
„Naší prioritou je zachovat kon-
tinuitu provozu stáčírny Bílinské 
kyselky a Zaječické hořké vody 
i během náročné rekonstrukce. Cí-
lem je pomocí moderních techno-
logií stáčení, inovovanou produk-
tovou řadou a novým atraktivním 
variantám balení navrátit těmto 
výjimečným vodám světový vě-
hlas," řekl Ing. Zdeněk Nogol, ře-
ditel společnosti BHMW CZ a. s.
Od doby vybudování stáčírny se zá-
sadním způsobem změnily techno-
logie stáčení minerální vody, včetně 
pomocných provozů a také logisti-

ka. Návrh rekonstrukce vychází ze 
současného standardu technologie 
a dopravy a zároveň respektuje cha-
rakter a nejcennější objekty areálu. 
Rekonstrukce zachovává původní 
dominantní historické objekty hlav-
ní dvoupatrovou budovu, spojovací 
budovu s průjezdem, protáhlý skla-
dový objekt se sedlovou střechou 
(nejstarší stavba celého komplexu) 
a s rampou podél původní již zru-
šené vlečky, budovu osmiúhelní-
kového půdorysu, hmotu budovy 
původní akumulace kyselky a objekt 
bývalé kotelny. Odstraněny budou 
nevhodné a mnohdy i nefunkční ob-
jekty a jednopodlažní dílny a sklady 
při opěrné stěně. Díky tomu vynik-
nou původní historické fasády, pro-
tože odstraněné objekty nenahradí 
nová zástavba, ale vnitřní dvůr.
Stávající zpevněná plocha bude 
snížena na úroveň zásobovací ko-
munikace a plošně směrem do sva-
hu rozšířena tak, aby se zde mohla 
zásobovací vozidla otočit a přijet 
k nové vnitřní zásobovací a expe-
diční rampě. V rámci rekonstrukce 

budou opraveny fasády budov, při-
čemž omítky nebudou odstraňová-
ny celoplošně, ale pouze v místě, 
kde jsou jejich vrstvy nesoudržné 
a silně narušené. Nově doplňova-
né části omítek budou vápenné. 
Obdobně, tedy kombinací oprav 
a replik budou stavbaři postupovat 
také u oken, dveří a podlah.
Při opravách budou používány tra-
diční materiály a technologické po-
stupy. Stávající střešní krytina bude 
vyměněna za původní štípanou bři-
dlici v klasické skladbě nakoso.
Opraveny či vyměněny budou také 

okapy a tam, kde to bude nutné, 
i nosné konstrukce. Protože hlavní 
budova má částečně zatopený su-
terén, bude součástí rekonstrukce 
také odčerpání vody a zamezení 
jejího dalšího pronikání do objektu.
Rekonstrukce je z 60 % financo-
vána z dotace Operačního progra-
mu Podnikání a inovace Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj a ze 40 % z vlastních zdrojů 
společnosti. Zhotovitelem je OHL 
ŽS, a. s., divize Plzeň.

Zdroj textu i vizualizace:
www.teplicky.denik.cz

Bílinskou kyselku pil i ruský car

Kyselská alej – vzácný krajinný prvek pod ochranou zákona
Málokdo z bílinské veřejnosti možná ví, že 
stromová alej na Kyselce jako součást lá-
zeňského parku, je zároveň velmi významný 
krajinný prvek chráněný zákonem. Význam-
ný je nejen svou polohou, ale má historickou 
i kulturní hodnotu. Alej je tvořena více jak 
120 stromy, především jírovci a lípami. Jak 
upřesnila Ing. Helena Volfová z odboru ži-
votního prostředí bílinské radnice, význam-
ný rozvoj ve vysazování alejí nastal v ob-
dobí baroka, při budování tzv. císařských 
cest především kvůli vojenským účelům a to 
jako aby ukrývaly cesty pro vojska a tažná 
zvířata a zvyšovala se tak pochodová akti-
vita. Bílinská alej je složena  ze třech řad 
stromů. Proč ze třech, když pro alej stačí 
dvě? Vypadá to pak, že jsou vlastně vedle 

sebe dvě aleje a má to svůj význam. Dvě 
řady stromů vymezují širokou cestu pro po-
voz a třetí, která je mnohem blíž, odděluje 
místo pro pěší, které bylo i tehdy v místním 
parku nutné. Alej i celý lázeňský park je ob-
líbeným odpočinkovým místem mnoha Bí-
liňanů. Konají se zde také tradiční městské 
oslavy jako například Májový jarmark nebo 
Den horníků. Výhodou je také, že na park 
navazuje areál letního kina a Kyselka je tak 
ideálním místem pro kulturní i běžné setká-
vání lidí a odpočinek. Město si plně uvědo-
muje význam kyselské aleje jako důležitého 
orientačního krajinného prvku a citlivého 
průniku městské části s tou čistě přírodní 
a má proto velkou starost o jeho budouc-
nost. Stromy jsou staré, což by nevadilo, 

ale k tomu ještě také z velké části napadené 
různými chorobami a škůdci. Nezanedba-
telná část je již mrtvá a vysychá. Vzhledem 
k tomu, že lázeňský park je častým místem 
procházek obyvatel, jsou obavy města na 
místě. Suché a nemocné stromy totiž mohou 
ohrozit zdraví lidí, zvířat i majetku, pokud 
se začnou lámat a padat. Volfová dodala, že 
proto město požádalo o posudek Ing. Ivanu 
Větrovcovou, aby zjistilo, v jak vážném sta-
vu se dřeviny v Kyselské aleji opravdu na-
cházejí, která zároveň připraví i projektovou 
dokumentaci na  případnou obnovu aleje.
 Jana Šimková

O výsledcích posudku a dalším postupu města 
budeme čtenáře zpravodaje informovat.

Kulturní památka

Vizualizace
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 Vrtulník v sídlišti 

V minulých dnech měli obyvatelé sídliště na Teplickém předměstí opravdu pozdvižení, mezi panelovými domy totiž přistál vrtulník. Došlo zde 
totiž k nehodě, kdy osobní automobil srazil dítě. To bylo vrtulníkem odvezeno do nemocnice. Celé záchranné akci přihlížela velká část obyvatel 
okolních domů. Foto zachytil kolemjdoucí čtenář.

Jak je to s koupí Husitské bašty…

JEDEME K VÁM
Reg. číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00315

Společnost ExVA s.r.o., působící v oblasti 
poradenství a vzdělávání představuje nový 
projekt s výstižným názvem „JEDEME 
K VÁM“.
Projekt nabízí příležitost té části veřejnosti, kte-
rá se uchází o zaměstnání a ráda by našla uplat-
nění na pracovním trhu. Základní pilíř projektu 
tvoří vzdělávací a rekvalifikační kurzy, které 
jsou díky finanční podpoře ESF pro účastníky 
zcela zdarma. Cílem je komplexní podpora 
účastníků vedoucí k umístění na pracovním 
trhu pro více než polovinu z nich.
Jste mladí, ale nemůžete získat práci, protože 
Vám chybí požadovaná praxe? Jste maminka, 
která usiluje o zapojení či znovuzapojení do pra-
covního procesu, ale neustále řešíte, kdo Vám 

pohlídá děti? Uvažujete, že si doplníte či rozší-
říte vzdělání, avšak dojíždění je pro Vás zdlou-
havé a finančně náročné? Odpovídáte-li kladně, 
pak je projekt určen právě Vám. Podmínkou pro 
vstup do projektu je evidence na úřadu práce, 
věk do 25 let nebo péče o děti do 15 let. 
Nabízíme Vám profesní poradenství, zázemí 
MOBILNÍHO JOB CENTRA, díky kterému 
Vás budeme pravidelně navštěvovat ve Va-
šem městě – Bílina, konkrétně v Kulturním 
domě Fontána, nebudete za námi muset do-
jíždět. My budeme jezdit za Vámi! Pokud 
se budete účastnit aktivit, zajistíme Vám hlí-
dání dětí, nebo uhradíme příspěvek na stra-
vu. Více informací získáte přímo od našich 
pracovníků a to nejen o příspěvcích, ale pře-

devším o konkrétní pomoci. Projekt zahrnu-
je celou řadu navzájem provázaných aktivit, 
praxí a ochutnávek práce, které směřují nejen 
k získání zkušeností a dovedností, ale přede-
vším k pracovnímu uplatnění.
Výběr účastníků, který je však z kapacit-
ních důvodů omezen, proběhne 27. srpna 
2012 na Úřadu práce v Teplicích. Zájem-
ci o zařazení do projektu nás mohou kon-
taktovat s předstihem a zajistit si tak své 
místo v projektu, a to telefonicky, e-mai-
lem nebo osobně na adrese ExVA s.r.o., 
Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice, 
manažer projektu: Ing. Miroslav Řeháček,  
tel.: 417 536 162, 775 873 140, e-mail:  
projekty@exva.cz.

Projekt „JEDEME K VÁM“, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00315, je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím OP LZZ.

Objekt Husitské bašty jakožto 
objekt nejvhodnější pro umís-
tění muzea byl vybrán skupinou 
asi deseti osob, kteří pracovali 
na koncepci. Byli to zástupci 
města, Kaskády, muzea v Di-
ppoldiswalde, města Dippoldis-
walde, zástupci okresního archí-
vu, duchcovského a teplického 
muzea. Koncepce se tvořila ne-
celý rok, stála necelých 400 tisíc 
Korun a z 90% byla hrazena z 
Programu Cíl 3. Hotový doku-

ment pak sloužil jako podklad 
pro zpracování projektové žá-
dosti na rekonstrukci Husitské 
bašty a Inhalatoria na Kyselce 
(v Husitské baště by měla být 
expozice historie města, v Inha-
latoriu pak expozice lázeňství). 
Na rekonstrukci obou objektů 
byla zpracována projektová do-
kumentace, a to proto, že pro-
jektová dokumentace je přílo-
hou projektové žádosti podáva-
né do Programu Cíl 3 a je tedy 

uznatelným nákladem taktéž z 
90%. Město se na obou projek-
tových dokumentacích bude po-
dílet částkou cca 80 tis. Kč.
Co se současným majetkových 
poměrů týče, objekt Husitské baš-
ty stále opravdu není v majetku 
města. Současný majitel ho nabízí 
za 6 mil. Korun a město Bílina ho 
koupí pouze v případě, že bude 
schválena dotace (podzim 2012). 
Proto na baštu stále není uzavřena 
kupní smlouva. Michal Mlej

V posledních několika týdnech se šíří různé dezinformace o tom, jak se věci mají ohledně vlastnictví 
bývalé restaurace Husitské bašty, ve které by město rádo zřídilo městské muzeum. Na sociální síti 
Facebook se o tom dokonce rozpoutala vášnivá diskuse, proto si dovolím reagovat prostřednictvím 
Bílinského zpravodaje a pokusit se věci upřesnit. 
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Kouzelná výprava do říše Gaja

Fotoohlédnutí
za Koncertem
pro
kamerunské
kozy

Letos již po třetí pořádal DDM 
Bílina dva pobytové tábory pro 
nejmenší bílinské děti. Letošní 
léto se proměnila chata Muhu v 
Jindřichově na sídlo elfů, víl a 
draků. Celkem 100 dětí si zde 
hrálo na malé elfy a plnilo roz-
ličné úkoly, hrálo spoustu her a 

soutěží a zkoušelo rozličné elfské 
výtvarné aktivity, ze kterých se 
nám podařilo vykouzlit umělecká 
díla velkých rozměrů, které vám 
v průběhu školního roku jistě rádi 
ukážeme na „gajské“ výstavě v 
DDM. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem vedoucím těch-

to letních táborů, kteří se po ce-
lou dobu věnovali malým elfům 
a všem rodičům za důvěru, že 
poslali své děti na náš letní tábor. 
Děkuji Marcele Dvořákové, Lucii 
Sovové, Jiřině Myslíkové, Mar-
tině Boučkové, Monice Štrálové 
a Janě Antoškové za první běh 

letošního elfího tábora a Radce 
Novákové, Renatě Vítové, Petře 
Junkové, Jiřímu Urbánkovi, Haně 
Šavlové a Štěpánce Köverové za 
druhý běh tábora a všem rodičům 
za projevenou důvěru. Již teď se 
těšíme na další tábory pro naše 
nejmenší. 

Foto: V. Weber

kozykozy

New 
Black 
Jack

Motorband

Krucipüsk
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IYASA přivezla život africké ulice

Potulní psi a kočky z Bíliny 
končí v jimlínském útulku

Kulturní centrum Kaskáda se 
letošního roku poprvé zapojilo 
do celoevropského letního tur-
né tanečně-vokálního souboru 
IYASA. Kromě Bíliny, kde 
tento soubor vystoupil v ne-
děli 22. července v amfiteátru 
na Kyselce zhruba pro stov-
ku návštěvníků, produkovala 
Kaskáda koncerty v Libocho-
vicích, Kadani, Duchcově a na 
Červeném hrádku u Jirkova. 
Pětikoncertní turné dohroma-
dy navštívilo tisíc diváků. 

Kaskáda toto turné připravovala 
společně s Přemyslem Rabasem, 
bývalým ředitelem Pod-
krušnohorského 
zooparku v Cho-
mutově, který Iya-
su potkal při svých 
cestách po Africe, a 
který ji pravidelně 
od roku 2002 zve do 
Evropy. Vzhledem 
k tomu, že se Rabas 
také angažuje v zá-
chraně ohrožených 
zvířecích druhů, výtě-
žek z celého tohoto mi-
niturné byl věnován na-
daci Tonyho Fitzjohna 
(spolupracovníka George Adam-
sona) usilující o návrat nosorožců 
do Tanzánie, přičemž nejvyšší po-
díl výtěžku této nadaci byl zaslán 

z prodeje Raba-
sových knih Pil 
jsem ze Zambe-
zi a z prodeje 
DVD doku-
m e n t á r n í h o 

cyklu Přežili rok 2000 (poslední 
dva nepublikované díly jsou vol-
ně ke stažení na kanále Youtube). 
Několik zbylých kusů knih a DVD 
je k prodeji v bílinském infocentru. 

IYASA je soubor africké umělec-
ké školy Inkululeko Yabatscha 
School of Africa z Bulawayo 
v Zimbabwe a ve zkratce znamená 
„vycházející slunce“. Studovat na 
této škole může každý, kdo ukon-
čí základní vzdělání. Absolventi 
pak skládají zkoušky stejně jako 
na každé jiné škole. Vyučují se 
zde obory herectví, tanec a film. 
Soubor IYASA je nejznámější 

skupinou v Zimbabwe a jednou 
z nejpopulárnějších skupin na ce-
lém africkém kontinentu. 
Vyjde-li plán na příští rok (pře-
devším zajištění víz), IYASA se 
opět vrátí do Bíliny počátkem 
léta a Kaskáda připraví turné jak 
po ČR, tak po okolních státech, 
především pak po partnerských 
městech města Bíliny. 

Jana Soukupová, KC Kaskáda

Srdečně blahopřejeme

Dne 28. 8. 2012 
oslaví naše milá paní 
OLGA SVOBODOVÁ 
krásné 
86. narozeniny!
Do dalších let 
přejeme jen moc 
zdravíčka a úsměv 
na tváři, ať jsi pořád 
naše sluníčko.

Eliška s rodinou 
a ostatní přátelé

bývalým ředitelem Pod-

chraně ohrožených 
zvířecích druhů, výtě-
žek z celého tohoto mi-
niturné byl věnován na-

z prodeje Raba-
sových knih Pil 
jsem ze Zambe-

Městská policie v Bílině má na starosti také odchytávání po-
tulných psů a koček ve městě. Zvířata jsou pak umisťována do 
útulku v Jimlíně, se kterým má Bílina uzavřenou smlouvu. Po-
kud tak uvažujete o zvířeti z útulku, můžete si vybrat na strán-
kách jimlínského útulku. 

Na webu najdete aktuální fotografie psů a koček včetně informací kdy 
a kde byli odchyceni. Útulek Jimlín - Jaroslav a David Kubalíkovi, Jimlín 
147, 440 01 Louny1, tel: 604 451 258 (8-18h) - NEPOSÍLAT SMS!

e-mail: utulek.jimlin@centrum.cz • skype: utulek-jimlin (pracovní dny 8-14h) • ICQ: 357 066 249 (prac. dny 8-14h)

Stát bezúplatně převedl pozemky, získala i Bílina 
Rozlohou největší pozemky, 
a to celkem 16.649 m2, zís-
kal od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
Ústecký kraj. Pozemky v ka-
tastrálních územích Unčín u 

Krupky, Košťany a Bílina jsou 
součástí silnic II. a III. třídy. 
Účetní hodnota těchto 7 po-
zemků přesahuje 2,6 milionů 
korun.
Město Bílina získalo do svého 

vlastnictví 8 pozemků o celko-
vé výměře 1.772 m2 a v účetní 
hodnotě přes 551 tisíc korun. 
Jednalo se o pozemky pod 
komunikacemi III. a IV. třídy 
v katastrálním území Bílina.
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Kulturníservis
LETNÍ	AMFITEÁTR	KYSELKA

Sobota 18. srpen - 20.30 hodin
VIVALDIANNO	MMXII

Osobnosti Vivaldianna: MICHAL DVOŘÁK 
(autor projektu) a JAROSLAV SVĚCENÝ 

(houslový virtuos). Vivaldianno MMXII neboli 
2012 je nadčasový hudební projekt, ve kterém 

se potkávají renomovaní interpreti různých 
žánrů a na základech klasické hudby minulých 
století tvoří pestrobarevnou zvukovou paletu 

hudební současnosti. Houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený a autor projektu, klavírista a skladatel 
Michal Dvořák, zakládající člen nejslavnější 
české hudební formace konce 20. a začátku 

21. století, skupiny Lucie, se s vášní a nasazením 
pustili do nového projektu, následovníka alba 
Vivaldianno MMVIII, který plánují představit 
na českých a slovenských pódiích v roce 2012. 
Cílem je představit divákům špičkový hudební 

a audiovizuální program na světové úrovni. 
Koncerty nabídnou díky špičkovým hudebníkům 

a hostujícím interpretům z celého světa 
originální, emotivní a multižánrově laděnou 
hudbu, nejmodernější digitální světelný park 

s velkoplošnými projekcemi, speciálními efekty 
a zvukovou aparaturu, která zaručí dokonalý 

zážitek v plném frekvenčním spektru. Vstupné: 
400 Kč (únor - 17. 8.), 500 Kč na místě 

Sobota 25. srpen - 20.00 hodin
REVIVAL	FEST	–	9.	ročník

Vystoupí kapely: WANASTOWI VJECY 
REVIVAL, TEAM REVIVALa KABÁT 

TRIBUTE. Vstupné: v předprodeji 140 Kč;  
na místě 160 Kč

LETNÍ	KINO	KYSELKA
Pátek 17. srpen - 21.30 hodin
LÍBÁŠ	JAKO	ĎÁBEL	–	2D
ČR/Komedie/České znění.

Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské 
svazky jsou definitivní minulostí a Helena 

s Františkem se pokoušejí začít nový společný 
život. Ovšem jak už to tak bývá, pouto s bývalým 
životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále 
je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři 

do společného života nutně stále patří.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva 

Holubová, Oldřich Kaiser… Vstupné: 80 Kč, 
113 minut, MP

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. Vstup 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

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.

Neděle 19. srpen 15.00 hodin

DOBA	LEDOVÁ	4:	ZEMĚ	V	POHYBU	-	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/. Pokračování slavného snímku 
Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby 
před 200 miliony let, kdy existoval jeden 
veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. 
Hrají: Ray Romano, QueenLatifah, John 
Leguizamo… Vstupné: 130 Kč/94 min., MP

Pátek 24. srpen 20.00 hodin

SVATÁ	ČTVEŘICE	–	2D
ČR/Psychologický/Romantický/Komedie/
České znění. Svatá čtveřice je nový film Jana 
Hřebejka podle scénáře Michala Viewegha. 
Za projektem ale nestojí knižní předloha 
a tvůrci tudíž důsledně tají jeho obsah. Půjde 
prý o vztahovou komedii ze současnosti, 
v jejímž centru budou dva manželské páry. 
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika 
Procházková… Vstupné: 100 Kč/98 min., P–12

Pátek 24. srpen 22.00 hodin

PIRAŇA	3DD
USA/Horor/Thriller/Komedie/České titulky. 
Uplynul tomu rok od poslední jarní párty 
v Lake Victoria a krvelačné rybky se zuby 
ostrými jako nože opět pocítily hlad. Houfně 
se vydaly na cestu proti proudu a tentokrát se 
jejich cílem útoku stal nově otevřený aquapark 
Big Wet. Hrají: D. Hasselhoff, D. Panabaker, 
M. Bush… Vstupné: 130 Kč/83 min., P-15

Sobota 25. srpen 20.00 hodin

MÉĎA	–	2D
USA/Komedie/České titulky. John (Mark 
Wahlberg) byl jako malý velmi opuštěný, 
i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho 
plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se 
zázrak a mluvící medvěd se stal mediální 
hvězdou a miláčkem davů. Hrají: Mark 
Wahlberg, MilaKunis, SethMacFarlane… 
Vstupné: 100 Kč/112 min., P–15

Klub lodních modelářů Bílina pořádá veřejnou soutěž
Memoriál Jiřího Jerie - 13. ročník
Datum konání: 2. 9. 2012
Zahájení: v 9:00, tréninky od 8:30
Místo konání: rybníky v Bezovce
Kategorie: EX – 500 děti do 6 let
 EX – 500 žáci
 EX – 500 senioři
 F4 – A žáci
 F4 – A senioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
ředitel soutěže:  Josef Pašek
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: Petr Nekarda
Doprava: Vlastní
Protesty: Nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: žáci 20 Kč, senioři 40 Kč

Přejeme hodně úspěchů a hezké počasí, Vladimír Procházka a Petr Nekarda
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DEN HORNÍKŮ 08. 9. 2012 - Areál Lázní Kyselka 

Díky voličskému průkazu můžete volit kdekoliv
Voličský průkaz je v českém volebním právu 
průkaz umožňující voliči volit kdekoliv na 
území Česka mimo volební okrsek (obec), 
kam přísluší podle jeho trvalého pobytu. Vo-
lič však může i v případě, že mu byl průkaz 
vydán, volit ve svém bydlišti (volebním okrs-
ku).
Voličský průkaz nenahrazuje průkaz totož-
nosti, a to ani pro účel voleb. Volič tedy 
musí volební komisi prokázat svou totož-
nost občanským průkazem nebo cestovním 
pasem.
V praxi se voličský průkaz používá přede-
vším pro volby do Poslanecké sněmovny 
a pro volby do Evropského parlamentu. 
Je možné ho využít i pro volby do sená-
tu, praktický význam jeho využití je však 
malý, protože volič ho může využít jen 
v obvodě, kde je přihlášen k trvalému po-
bytu. 
Pro volby do zastupitelstev krajů a pro ko-
munální volby v současnosti (2010) voličský 
průkaz využít nelze.
Aby se znemožnilo vícenásobné hlasová-
ní, musí volič průkaz před volbou ode-
vzdat volební komisi (a to i v případě, že 
se rozhodl volit v místě svého trvalého po-
bytu) (§ 19 (5)).
 Zdroj: www.wikipedie.cz

Na dny 12.-13. 10. 2012 byly prezidentem Čes-
ké republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev 
krajů a 1/3 Senátu parlamentu České republiky.

Hlasování	pro	volby	do	zastupitelstev	krajů:
Na základě technické novely volebních záko-
nů (zákon č 222/2012 Sb.) byla nově zavedena 
možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev 
na takzvaný voličský průkaz . Voličský průkaz 
vydá obecní úřad na žádost voliče. Voličský 
průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve 
stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde 
jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o voličský průkaz nejpozdě-
ji do 10.10.2012 do 16:00 hodin:
1) Žádostí v listinné podobě
2)  Žádostí v elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem voliče
3)  Žádostí v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky
4) Osobně

Hlasování	pro	volby	do	Senátu	Parlamentu	ČR
Volič, který se nebude v době voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě své-
ho trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu ČR na voličský průkaz. Na 

tento voličský průkaz však může volič hlasovat 
pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou vol-
by do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášek k trvalému pobytu.
Voličský průkaz vydává obecní úřad nejdří-
ve 15 dnů přede dnem voleb, to je 27. 9. 2012 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu a to i do zahraničí.
Voličský průkaz může vydat také zastupitelský 
úřad.
Volič může o voličský průkaz požádat:
1) Žádostí v listinné podobě
2)  Žádostí v elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem voliče
3)  Žádostí v elektronické podobě zaslané pro-

střednictvím datové schránky
4) Osobně
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu 
doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tedy 5. října 2012.
Veškeré další dotazy rády zodpoví zaměstnankyně 
MěÚ Bílina paní Ing. Petra Krejčová, vedoucí od-
boru správního a vnitřních věcí, tel: 417 810 840, 
M: 602 113 769, e-mail: krejcova@bilina.cz nebo 
paní Renata Chmelíčková, hospodářka OSaVV, 
tel: 417 810 842, M: 607 951 666, e-mail:  
chmelickova@bilina.cz

HLAVNÍ	SCÉNA	
(LETNÍ	AMFITEÁTR)

11.50–12.30 LAST EXIT (crossover–rock)
13.00–14.00 KORADOBAND (pop-rock)
„MODRÁ RAKETA TOUR 2012“
14.30–15.15 JOULY (rock-blues)
15.30–16.40 
PETR KALANDRA MEMORY BAND 
+ OSKAR PETR
17.00–18.30 BLUE ROCKET (rock’n’roll)

SCÉNA	NA	KAFÁČI
11.30–12.30 PONTIAC (moderní country)
13.00–14.00 
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (cz/sk)
14.30–15.30 
„BEER BAND – BEZSTAROSTNÁ JÍZDA 
HISTORIÍ ROCKU“
16.00–17.00 
PAVEL HOUFEK BAND (rock-pop)
18.00–21.00 PENÁL (country-rock-pop)

SCÉNA	U	KÁDI
13.00–14.00 ŠVANDA BANDA  
(malá selská muzika - dudy a zpěv, housle, 
klarinet, vozembouch)
14.30–15.30 ŠVANDA BANDA
16.00–17.00 KAROLÍNA KAMBERSKÁ – 
„Ej lásko, lásko“

HISTORICKÁ	SCÉNA	(U	ALTÁNU)
Program se připravuje a bude upřesněn 
v příštím čísle BZ 

DĚTSKÁ	SCÉNA	
(RŮŽOVÝ	PALOUČEK)

Zábavný program na Dětské scéně v podání 
DIVADLA KREJČÍKA HONZY.
Program:
10.00–11.00 
Bez práce nejsou koláče
Dětské divadelní představení s písničkami.
11.00–11.10 
Prezentace DDM Bílina
Informace o činnosti v novém školním roce.
11.10–12.00 Šitíčko 
 Písničky, hry, soutěže o ceny.
12.00–12.10 
Prezentace DDM Bílina
Kroužky, akce, pozvánky.
12.10–13.00 
Vykutálená šou Špulky Mirky
Interaktivní pořad pro děti.
13.00–14.00 Afrika
Dětské divadelní představení s písničkami 
a texty básníka Jiřího Žáčka.
14.00–14.10 
Prezentace DDM Bílina 
Informace o činnosti a akcích.
14.10–15.00 Šitíčko 2
Písničky, hry, soutěže o ceny.
15.00–16.00 
Velká školní taškařice
Dětské divadelní představení s písničkami.
Po dobu programu můžete navštívit 
KOUTEK DDM BÍLINA: výtvarné dílny 
rozmanitých žánrů, dětský koutek pro 

nejmenší, soutěže a deskové hry, prodejní 
stánek s výrobky, zájmové kroužky DDM 
Bílina - informace, letáčky.

DOPROVODNÝ	PROGRAM
-  dětské atrakce (houpačky, kolotoče…)
- stánky
- koně, poníci



10	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 16.	srpna	2012

Rada města na své 15. schůzi konané 8. 8. 2012 mimo jiné:
Schválila:

■ Poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 50.000 Kč společnosti 
Bílinské lázně, o. p. s., v likvidaci, 
na úhradu závazků a nákladů spo-
jených s likvidací.
■ Normativní ukazatele ostat-
ních neinvestičních výdajů na 
žáka/dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateř-
ských a základních školách zři-
zovaných městem na rok 2013, 
ve výši 2.575 Kč/dítě v mateř-
ské škole a ve výši 1.899 Kč/žák 
v základní škole.

■ Přijetí daru ve výši 90.000 Kč 
od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov, pro DDM Bílina, na 
zakoupení a instalaci interaktiv-
ní tabule do klubovny výpočetní 
techniky.
■ Zařazení příspěvku na opravu 
objektu kuželny SK SIAD Bílina 
do návrhu rozpočtu roku 2013. 
■ Prodloužení termínu plnění 
usnesení č. 490 z 30. května 2012, 
kterým bylo tajemníkovi městské-
ho úřadu uloženo zpracovat obec-
ně závaznou vyhlášku, kterou 
by se stanovil místní koeficient 

pro výpočet daně z nemovitostí, 
s účinností od 01.01.2013, a to do 
29. srpna 2012.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci likvidátorky o průbě-
hu likvidace společnosti Bílinské 
lázně, o. p. s.
■ Informace jednatele společnos-
ti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., Mgr. Petra Boudy, 
týkající se špatného stavu plavec-
ké haly s tím, že ukládá tajemní-
kovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí 

a investic zpracováním podkladů 
do příští schůze rady města s tím, 
že součástí bude i požadavek na 
opravu otopné soustavy  v pla-
vecké hale. 
■ Informace vedoucího odboru 
nemovitostí a investic o projek-
tové dokumentaci jako podkladu 
pro podání žádosti o dotaci na 
bezbariérovou trasu od nádraží 
ČD k Zelenému domu.
■ Informace starosty města o zá-
jem společnosti MekhCvetmet, 
Soči – Ruská federace o areál láz-
ní Kyselka.

Strážníci hledali otráveného mladíka 

Rada města na své 14. schůzi konané 25. 7. 2012 mimo jiné:
Pověřila:

■ Tajemníka městského úřadu ve spoluprá-
ci s vedoucím stavebního úřadu, vedoucím 
odboru nemovitostí a investic a právními zá-
stupci města jednáním se společností ROSS 
Holding, a. s., ve věci prodeje a následné 
rekonstrukce nemovitostí v areálu bývalého 
bílinského pivovaru.   
 

Uložila:
■ Tajemníkovi MěÚ výhledově zpracovat 
program likvidace buňkoviště jako cel-
ku s cílem odstranění buňkoviště na jaře 
2013.

Schválila:
■ Uzavření darovací smlouvy o poskytnu-
tí fin. prostředků ve výši 10.000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem a Karlem Ba-
žantem jako obdarovaným na uspořádání 
8. ročníku amatérského nohejbalového 
turnaje o pohár starosty města Bíliny, kte-
rý se koná 15.09.2012 v Bílině. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci 
v rámci dotačního programu „Pochopením 
k toleranci a respektu 2012 – 2. kolo“, v cel-
kové výši 24.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Motoklubem Bílina jako příjemcem ve 
výši 50.000 Kč na Mistrovství světa v mo-
tocyklové soutěži SIX DAYS ENDURO, 

která se koná v Německu 24.09.2012 – 
30.09.2012. 
■ Ukončení nájemní smlouvy uzavřené se 
společností INSIA SaS, s. r. o., Teplice, na 
pronájem nebytového prostoru, Seifertova 
1, Bílina, o výměře 4,95 m2 užívaného jako 
kancelář, k  31.07.2012. 
■ Postup odboru nemovitostí a investic při 
přípravě území pro výstavbu rodinných 
domů v Bílině – lokalita Újezd, dle návrhu 
předloženého vedoucím odboru nemovitostí 
a investic.
■ Postup odboru nemovitostí a investic při 
přípravě revitalizace prostoru v ulici Fügne-
rova mezi č. p. 254 a 255, dle návrhu před-
loženého vedoucím odboru nemovitostí a in-
vestic.

Rozhodla:
■ O nejvhodnější nabídce na veřejnou zakáz-
ku „REGENERACE PANELOVÉHO SÍD-
LIŠTĚ BÍLINA, ZA CHLUMEM II. ETA-
PA“, dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, takto: - nejvý-
hodnější nabídkou na VZ je firma Petr Arpáš, 
s.r.o. 
■ O nejvhodnější nabídce na veřejnou zakáz-
ku „STAVEBNÍ ÚPRAVY V I. NP V HNSP 
BÍLINA“, dle ustanovení § 38 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak-
to: - nejvýhodnější nabídkou na VZ je firma 
Petr Arpáš, s.r.o.

■ Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „Výměna truhlářského obložení tělo-
cvičen v ZŠ Aléská“ dle směrnice č. 04/2007 
– pravidla pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Bílina, 
č. VIII odst. 5, firmě Antonín Führmann, 
Hrobčice, a to jako specializovanou zakázku. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu města.
■ Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
a to jako specializovanou zakázku na akce:
•  „Dodávka jídelních souprav pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou“  firmě ELKUS, 
s. r. o., Ústí nad Labem, 
•  „Spoluúčast na opravách komunikací 
v  ul. Tylova a K zámku“  firmě MBM Trade 
CZ, s. r. o., Praha, 
•  „Oprava hygienického zázemí v 1. NP 
čp. 23 Komenského ul. Bílina“ firmě JIŘÍ 
BALLÝ Hostomice, 
•  „Spolupráce při provádění záchranného 
archeologického výzkumu v lokalitě Bílina – 
Újezd“, firmě ABS, s. r. o., Bílina.

Vzala	na	vědomí:
■ Zápis z jednání komise pro rozvoj města 
z 04.04.2011 a zápis z komise pro účelné 
a hospodárné využívání finančních prostřed-
ků a majetku města z 27.06.2012.
■ Splnění povinnosti stanovené v plánu od-
padového hospodářství města Bíliny: zprávu 
k opatřením plánu odpadového hospodářství 
města Bíliny.

V pondělí 6. srpna odpoledne 
přijali strážníci bílinské městské 
policie oznámení o otravě dvou 
osob. Na základě prvotních in-
formací vyjížděla hlídka MP ke 
dvěma osobám, které se prý na-
cházejí v uzavřeném bytě, a mají 
být údajně otráveny po konzu-
maci jedovatých hub.  
Na místě se však situace vy-
víjela jinak. Jak uvedl velitel 

zasahující hlídky strážníků, po 
upřesnění informací se zjistilo, 
že se jedná o mladíka, jenž pa-
trně požil nějaký druh mucho-
můrky a nyní se nachází někde 
ve vysoké trávě rozlehlých luk 
na okraji Bíliny. Když už to vy-
padalo, že bude muset být při-
volán psovod či vrtulník, poda-
řilo se strážníkům MP společně 
s hlídkou Policie ČR a s při-
volanými záchranáři nakonec 

mladíka ve vysoké trávě nalézt. 
V okamžiku, kdy byl částečně 
přiveden k vědomí, se ukáza-
lo, že se mladík patrně neotrá-
vil houbami. Jeho stav se vší 
pravděpodobností zapříčinila 
konzumace alkoholu v kombi-
naci s léky, jenž mladík užíval. 
Nalezený mladík byl po nezbyt-
ných zdravotnických úkonech 
transportován do teplické ne-
mocnice.  František Krejčí
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Na Bílinském polytanu mělo mládí zelenou

Kyselka Cup - tenis na jedničku
Tenisový turnaj Kyselka Cup v Bílině nabídl kvalitní podívanou, atraktivní duely a zejména dobrou zábavu. Deset párů tenisových 
amatérů z Bíliny a okolí se rozhodlo, že si sobotu 4. srpna sportovně užijí. „Je zde řada hráčů, kteří chodí pravidelně hrát. V Bílině 
se dělá i turnaj Kaskáda Cup, ale protože jsem se setkal s řadou tenistů, kteří si chtěli zahrát další turnaj, tak jsme se rozhodli 
zorganizovat Kyselka Cup,“ říká organizátor tenisového klání Petr Bouda. 

Devět párů mužů mělo v Bílině i ženské-
ho soupeře. Dvojice Žofková – Štěpánková 
svým výkonem mile překvapila. V konečném 
pořadí jim patřila osmá pozice. Jak samy pro-
zradily, turnajem se baví. „Oslavujeme každý 
vydařený míček a už jsem i vyhrály jeden zá-
pas, tak jsme spokojené,“ říkala během turna-
je Kateřina Žofková. 
Ten, kdo zavítal na tenisové kurty mohl sle-
dovat atraktivní zápasy a také skvělé indivi-
duální výkony. Nejlepší formu prokázal pár 
Pastyřík – Hanzlík, který se nakonec mohl 

radovat z celkového vítězství. Na druhém 
místě skončil pár Vondráček - Rach a třetí 
byla dvojice Aulický - Budek. Čtvrté místo 
bral pár Kvěch - Vrchotka. „ Na turnaji se 
nám dařilo. Musím pochválit svého parťáka 
Pavla Vrchotku, který hraje výborně,“ říkal 
Ladislav Kvěch.
Každému, který se v sobotu 4. srpna zúčastnil 
tenisového amatérského turnaje Kyselka Cup 
v Bílině patří velké uznání. Kdo nastoupil na 
kurty, nechal tam při zápasech veškerý spor-
tovní um a hektolitry potu.  Karel Schön

CELKOVÉ POŘADÍ:
  1. Pastyřík - Hanzlík 
  2. Vondráček - Rach
  3. Aulický - Budek
  4. Kvěch - Vrchotka
  5. Šebek - Beneš
  6. Holomoj - Brož
  7. Bouda - Bureš
  8. Žofková - Štěpánková
  9. Prchal - Vimr
10. Sorokáč - Sviták 

Foto z turnaje najdete na straně 12

Bílina - Letos na atletickém mítinku Bílinský Polytan převládalo 
ve většině závodních sektorů mládí. Na startovních listinách úter-
ního závodu byli zapsáni závodníci všech mládežnických katego-
rií, počínaje mladším žactvem a konče juniory.

Jen koulařský vrhačský kruh 
připomínal sraz veteránů.Na 
Kyselku přijeli závodníci ze Se-
veročeského, Západočeského a 
Středočeského kraje. Nejdále do 
Bíliny měl sušický Korál. Na star-
tu sprintů se opět objevil Antonín 
Kabele (ASK Slavia Praha), který 
ani v 77 letech neopomenul star-
tovat v Bílině. Příjemně trenéra 
Sýkoru překvapil Petr Šroubek, 
který v dálkařském sektoru po 

delší výkonnostní stagnaci v sérii 
pokusů překonával hranici šesti 
metrů. Nejlepší osobní výkon si 
v dálce vytvořil bílinský Pavel 
Strnad, když o jeden centimetr se 
přehoupl přes šest metrů. Bílinský 
Adam Kouba potvrdil dobrou mí-
lařskou formu. Eva Berná (Spas-
tic handicap) testovala před Para-
lympiádou v Londýně výkonnost 
ve vrhu koulí a hodu diskem.
 František Šimon

Foto: F. Bílek

VÝSLEDKY V DISCIPLINÁCH:
Běh 150 m muži:
1. Lecjaks (16,94) AK Most. Bílinský Húska (17,90), slávista Kabele 
(23,85)
Běh 150 m ženy:
1. Kadlecová (19,4) Slovan Liberec, bílinské Odvárková (21,38), Hin-
keová (21,45), Šuldesová (22,98)
Běh 500 m muži:
1. Kubista 1:01,65 Dukla Praha, bílinský Podroužek (1:10,64)
Běh 500 m ženy:
1. Nekvindová 1:22,07 AK Lovosice, bílinská Kapferová (1:27,12)
Běh 1000 m muži:
1. Kouba (2:28,35) AK Bílina, 6. Hradil (2:40,61) AK Bílina
Běh 1000 m ženy:
1. Svobodová (3:06,07) AK Most, bílinská Lokšanová (3:14,88)
Běh 200 m př.:
1. Carda (24,14) ASK Slavia Praha
Běh 200 m ženy:
1. Edlová (31,94) Kotlářka Praha, 3. Odvárková (33,95) AK Bílina
Výška muži:
1. Mlejnský (165) ASK Lovosice
Výška ženy:
1. Kaplanová (160) ASK Lovosice, bílinská Sýkorová (135)
Dálka muži:
1. Šroubek (622), 2. Strnad (601), 4. Košťál (574) všichni AK Bílina

Koule 3 kg ml. žáci:
1. Pixa (10,32) Klášterec nad Ohří
Koule 3 kg dorostenky:
Burešová (11,69) VTŽ Chomutov, Berná (10,01) Spastic handicap
Koule 4 kg st. žáci:
1. Houška (15,65) AK Most
Koule 4 kg ženy:
1. Svědíková (1081) Slovan Liberec
Koule 5 kg ml. dorost:
1. Canini (12,20) AK Stará Boleslav
Koule 6 kg junioři:
1. Kuna (11,10) ASK Slavia Praha
Koule 7,26 kg muži:
1. Syrovátko (13,71) AK Stará Boleslav, 2. Bařtipán (13,59) AK Bílina
Disk 1 kg:
1. Houška (41,12) AK Most
Disk ženy 1 kg:
1. Hyjánková (32,09) VTŽ Chomutov, Berná 23,14) Spastic handicap
Disk 1,5 kg dorostenci:
1. Korál (42,38) TJ Sušice
Disk 1,75 junioři:
1. Kuna (37,49) ASK Slavia Praha
Disk muži 2 kg:
1. Vukliševič (58,60) Karlovy Vary, 3. Bařtipán (39,12) AK Bílina
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Dračí posily mají extraligové zkušenosti
V pondělí 6. srpna zahájili hokejisté HC Draci Bílina další část letní přípravy. Poslední týden suché části stráví v Bílině, v pondělí 
13. srpna se poprvé půjde na led. Na něm nebudou chybět dvě poslední posily. Do týmu HC Draci přichází zkušený útočník Jiří Gombár 
a do obrany Ladislav Řezníček.

Ladislav Řezníček zavítal do Bíliny i v loň-
ském ročníku, ale v dresu Klášterce nad Ohří. 
Zde navíc plnil funkci kapitána. Zkušený bek 
s extraligovými zkušenostmi z Litvínova před 
svým prvním tréninkem prozrazoval. 
„Roční hostování z Klášterce je vyřízeno, tak-
že už nic nebrání tomu, abych mohl hrát v Bí-
lině v nové sezóně,“ říká Ladislav Řezníček. 

Co očekáváš od angažmá v Bílině, kterou 
znáš, protože jsi zde loni hrál ještě v dresu 
Klášterce? 
Chci hlavně klukům pomoci k postupu do play 
off. Myslím, že letos tady bude velice dobrý 
tým. Uvidíme co z toho vznikne. 

Útok Bíliny vypadá velice slušně, vedle zku-
šeného kapitána Machuldy se nyní postaví 
další zkušený hráč Jiří Gombár, ale co defen-
ziva? Tu bys asi měl dirigovat zejména ty jako 
jeden z nejzkušenějších. Je to tak?
Já hlavně doufám, že to nebude jenom na mě. 
Samozřejmě, že proto jsem tady abych po-
mohl, zkušeností mám hodně, mám na svém 
kontě řadu zápasů jak ve druhé lize, tak i ve 
vyšších soutěžích, tak věřím, že budu platnou 
posilou do obrany. 

Na začátku května se poprvé objevila zpráva 
o tom, že kádr Draků by měl posílit zkušený 
útočník Jiří Gombár, který odehrál několik ex-
traligových sezón v dresu Litvínova i Mladé 
Boleslavi. Na svém kontě má stovky zápasů za 
Chomutov. Jiří Gombár nechyběl na prvním 
tréninku Bíliny po dovolených. 

Jak to aktuálně vypadá s angažmá v Bílině? 
Mohou se fanoušci těšit na to, že nastoupíš 
v dresu Draků? 
Uvidíme jak to všechno dopadne. Rozhod-
ne se na ledě. Uvidím jak se budu cítit a také 
záleží i na tom, jak budou se mnou spokojeni 
trenéři, protože bych chtěl být týmu platným 
hráčem a ne jenom do počtu.
 
Zkušeností máš každopádně hodně a jistě 
budeš platnou posilou nejenom na ledě, ale 
i v kabině. 
To je sice pravda, ale už nejsem nejmladší. Sa-
mozřejmě, že se snažím udržovat. Chodím bě-
hat, už jsem i hrál nějaký hokej, protože jsem 
rok nehrál žádný zápas. Ale jak říkám, uvidí-
me, jak mi to půjde na ledě a pak se rozhodne 
co bude dál. 

Co tě přimělo k tomu pokračovat ve své kari-
éře a hrát za Bílinu druhou ligu? 
S hokejem jsem začal právě zde v Bílině. Nyní 
jsem byl osloven vedením A týmu zda bych 
to nechtěl zkusit. První nabídka už přišla v zá-
věru loňské sezóny, ale to ještě nešlo, proto-
že bych týmu moc nepomohl. Nyní jsem ale 
shodil pár kilogramů na váze a cítím se dobře. 
Chtěl bych Bílině nyní vrátit to co mi dala do 
hokejových začátků a i proto bych rád sezónu 

zde odehrál. Navíc zde mám rodinu, tak proto 
jsem nad nabídkou moc neváhal a kývl na to, 
že to na ledě zkusím. 

S Vladimírem Machuldou bys měl tvořit nej-
zkušenější dvojici možná v celé druhé lize. 
Zkušenosti máte na rozdávání a asi budete 
i „usměrňovat“ ty mladší spoluhráče. 
Už jsem na to zvyklý. Poslední dobou se už 
musím řadit mezi ty starší hráče, takže s tím 
nemám problém. Slovo v kabině jsem vždy 
měl. 

Kdo si může mnout ruce spokojeností je trenér 
A týmu Miroslav Kanis. „S Láďou Řezníčkem 
je to definitivní, dohoda je hotova a bude hrát. 
S Jirkou Gombárem počkáme na led a musí-
me doladit podmínky jeho angažmá. Pevně ale 
věřím, že se vše povede, rozhodne se po dvou 
týdnech na ledě“ říká Miroslav Kanis. 

Jaké jsou další příchody hráčů a co odchody? 
Z kádru téměř nikdo neodchází, pouze skončil 
obránce Petr Krátký. Co se týká příchodů, tak 
momentálně jsou ještě příchody hráčů rozjed-
nány, takže uvidíme, jak to dopadne.
 Text a foto: Karel Schön

Kyselka Cup
- tenis na jedničku


