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Klávesáci ze ZUŠ uspěli na výbornou

Reprezentační ples města Bíliny

Keyboardy nebo zjednodušeně klávesy, jak často tyto nástroje 
bývají nazývány, nejsou  plastovými náhradami klavírů, ale jde 
o specifické technicky velmi vyspělé nástroje s mnoha možnostmi. 

Ženám patří blahopřání 
k jejich svátku

Mezinárodní den žen (ve  zkratce 
MDŽ), připadající každoročně na  8. 
března, je původem socialistický 
svátek, jde však o  mezinárodně 
uznávaný den stanovený Organizací 
spojených národů k  výročí stávky 
newyorských švadlen v  roce 1908. 
Datum 8. března se ustálilo až 
po  1.  světové válce, zejména pod 
vlivem velké demonstrace v  Petro-
hradě roku 1917 těsně předcházející 
únorové revoluci, která se konala po-
slední neděli v únoru dle juliánského 
kalendáře, což odpovídá 8.  březnu 
kalendáře gregoriánského. Svátek 
se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal 
od politického a feministického pro-
testu po  apolitickou socialistickou 
obdobu Svátku matek. Kdo chce 
MDŽ oslavit, může 8. března od 16 
hodin přijít na tradiční setkání do KD 
Fontána, kde k  tanci i poslechu za-
hraje kapela 
Přívoranka 
a  vystoupí 
děti.

Letos historicky poprvé vyhlásilo 
ministerstvo školství celostátní 
soutěž základních uměleckých 
škol také ve hře na keyboardy. 
Hráči museli splnit přesně vy-
mezené podmínky týkající se mi-
nutáže a techniky hry. Přednesli 
nejméně jednu klavírní skladbu 
a v dalších skladbách hraných 
s doprovodnou jednotkou muse-
li prokázat schopnost technicky 
ovládat nástroj v reálném čase, 
tedy přímo při hře přepínat např. 
zvuky, vkládat bubnové přechody, 
pracovat s modulačním kolečkem 
atd. Keyboardy jsou na naší škole 
poměrně hojně vyučovány, proto 

jsme si nechtěli nechat uniknout 
příležitost zúčastnit se prvního 
ročníku soutěže. 
V okresním kole, které se konalo 
v teplické ZUŠ nás reprezentovali 
Filip Kvěch ( II. kategorie ), Hana 
Ztratilová ( IV. kategorie ) ze třídy 
ředitele Jiřího Kopy a v VI. kate-
gorii Marek Tuček ze třídy paní 
učitelky Elišky Šimkové. Všichni 
soutěžící získali ve svých katego-
riích 1. místo s postupem do kraj-
ského kola. To se uskuteční 8. 
března v jirkovské ZUŠ. Budeme 
držet palce a věřím, že naše ZUŠ-
ka čestně obstojí i v této náročné 
konkurenci. Bc. Jiří Kopa

V pátek 15. února proběhl v KD Fontána již tradiční reprezentační ples města Bíliny. Na snímku 
skupina účastníků plesu. Celým večerem provázela Lejla Abbasová a že o zábavu nebyla nouze 
jistě poznáte z fotogalerie, kterou najdete na straně 6. 

Hrdí vítězové 
se svými diplomy.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS.
Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Nenechávejte věci v autech
Taška odložená v zaparkovaném autě zlákala 
neznámého zloděje v Bílině. Během půl hodi-
ny, kdy byl řidič na nákupu v obchodním cen-
tru, se zloděj do vozidla vloupal a odcizil z něj 
pánskou tašku, ve které měl poškozený osobní 
věci. Oznamovatel vyčíslil škodu na odcize-
ných věcech na tři tisíce korun, další čtyři tisí-
covky bude stát oprava poškozeného zámku.
Opětovně vyzýváme občany, aby v zaparko-
vaných vozidlech nenechávali žádné cenné 
věci, zvlášť viditelně umístěné a to ani v pří-
padě, že auto opouštějí jen na malou chvíli. 
Odložené věci jsou neodolatelným lákadlem 
pro zloděje, kterým stačí jen několik vteřin, 
než auto vykradou. 

Auto není trezor
Pouhých 15 minut stačilo neznámému pacha-
teli, aby v Bílině vykradl auto zaparkované 
u supermarketu. Neodolal pokušení a využil 
toho, že poškozený nechal ve vozidle viditelně 
uloženou tašku. Po překonání zámku dveří se 
vloupal do auta a tašku s doklady, oblečením 
a dalšími věcmi odcizil. Oznamovatel vyčíslil 
škodu na 4 tisíce korun, v případě dopadení 
hrozí pachateli maximálně dvouletý trest od-
nětí svobody.

Přehnal konzumaci alkoholu
Na pořádný malér si zadělal 22letý muž, který 
to o víkendu přehnal s konzumací alkoholu. 
Během plesu v Bílině se notně posilňoval 
pivem a vodkou, když se nad ránem vra-
cel domů, ze vzteku, že nemůže najít svou 
přítelkyni, rozbil výlohu u supermarketu. To 
ale na vybití vzteku zřejmě nestačilo, a tak 
rozbil ještě skleněnou výplň dveří u večerky, 

výlohu kulturního domu a obrazovku 
bankomatu. Škoda, kterou způsobil, 
byla předběžně vyčíslena na 50 
tisíc korun. Podnapilého mladí-
ka zadrželi bílinští policisté 
a po vystřízlivění v cele mu 
sdělili podezření z přečinů 
poškození cizí věci a vý-
tržnictví, za které může jít 
až na dva roky do vězení. 

Za synem se vyšplhal 
do sedmého patra
Poněkud netradiční způsob, 
jak se vidět se svým po-
tomkem, zvolil minulý týden 
20letý mladík. Ve tři hodiny 
ráno vyšplhal na balkon v sed-
mém poschodí panelového domu 
v Bílině a otevřenými dveřmi vnikl 
do bytu, kde žije jeho bývalá přítelkyně 
a jejich roční syn. Hluk probudil její matku, 
která v bytě také bydlí, překvapená žena pak 
mladého muže z bytu vykázala. Mladík, kte-
rý se do bytu dostal po akrobatickém výkonu, 
bez námitek odešel, policisté mu sdělili pode-
zření z přečinu porušování domovní svobody, 
za který může „vyfasovat“ až tříletý trest od-
nětí svobody

Iniciátor krádeže sedět nepůjde
Policisté dopadli dva zloděje ve věku 18 a 19 
let, kteří mají na svědomí vloupání do bytu 
v Bílině. Mladíci se dohodli, že by mohli vy-
krást byt prarodičů staršího z nich. Mladšího 
pachatele vnuk poškozených obeznámil, kde 
si schovávají peníze a zatímco čekal venku, 
18letý zloděj vnikl oknem do bytu, kde odcizil 

12 tisíc 
k o r u n 

a zlaté šper-
ky. S lupem pak 

spěchal za svým spolupachatelem a stěžoval 
si, že mělo být v bytě daleko víc peněz. Když 
popisoval, odkud získané peníze vzal, tak bylo 
jasné, že se díval na špatné místo. Nezdárný 
vnuk ho tedy opět instruoval, kde přesně hle-
dat a zlodějíček se vydal zpět do bytu. Podle 
pokynů, které mu dal starší mladík, pak „vy-
čmuchal“ dalších padesát tisíc v korunách 
a eurech, které odcizil. Všechny odcizené pe-
níze pak skončily v automatech, kde je zloději 
prohráli. 
K soudu ale půjde jen mladší lapka. Prarodiče 
totiž využili svého práva a nedali souhlas s trest-
ním stíháním svého vnuka. Zatímco iniciátor 
krádeže vyvázne bez trestu, jeho mladší spolu-
pachatel může strávit až pět let za mřížemi.

Město Bílina - zájezdy 2013
Termín Cíl zájezdu Cena 

místenky

30.03. Praha – Dejvice, jarní procházka 80 Kč

13.04. Jarní Zahrada Čech 50 Kč

04.05.

Karlovy Vary – „Zahájení lázeňské sezóny“  
- tradiční kulturně společenská akce, která je 
spojena s oslavami jara a nové sezóny. Probíhá 
průvod městem v čele se zakladatelem Karlem 
IV. na koni a svěcení min. pramenů.

80 Kč

18.05. Zámek Konopiště - Prohlídka Průhonického parku  
- možnost si prohlédnout 1500 druhů dřevin

100 KčNávštěva rodinného pivovaru U Bezoušků 
- prohlídka je podmíněna další konzumací  
(oběd, večeře...)

29.06. Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera  
- koupání 100 Kč

14.09. Podzimní Zahrada Čech 50 Kč

04.12. Drážďany – předvánoční trhy, 3 autobusy 80 Kč

14.12. Praha – Dejvice, vánoční trhy 80 Kč

Ing. Krejčová Petra, 
e-mail: krejcova@bilina.cz , T: 417 810 840, M: 602 113 769

Městská knihovna informuje
Březen je měsícem čtenářů... 
A jaký dárek si pro své čtenáře 
knihovna připravila ? Bude jich 
hned několik. Ale pěkně popo-
řádku!
Prvním dárkem je vymalová-
ní interiérů centrální budovy 
knihovny. Obě půjčovny a čítár-
na krásně prokoukly.
Druhým velkým dárkem je roz-
šíření půjčovní doby čtenářům, 
a to v půjčovně pro dospělé 
v centrální budově na Mírovém 
náměstí. Od března budou moci 
čtenáři navštěvovat knihovnu 
i ve středu, která do součas-
né doby byla zavíracím dnem, 
a v pátek odpoledne. V dětském 

oddělení a obou pobočkách zů-
stává půjčovní doba nezměně-
na.
Nová půjčovní doba od března 
v centrální knihovně pro dospě-
lé:  PO 9 – 12 a 13 – 16 

ÚT 9 – 12 a 13 – 17.30 
ST 13 – 16 
ČT 9 – 12 a 13 – 17.30 
PÁ 9 – 12 a 13 – 16

O dalších akcích knihovny bu-
deme čtenáře informovat v příš-
tím čísle BZ. Čtenáři uvedené 
změny jistě uvítají. Za jakékoliv 
další nápady, náměty, či návrhy 
návštěvníků budeme rádi.

Mgr. Zdena Jílková, 
vedoucí Městské knihovny
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Aktuality
z Hornické
nemocnice
s poliklinikou
v Bílině

Pohled na čekárnu v nově opravené a vybavené části HNsP. Lékárna v areálu bílinské nemocnice opět slouží svému účelu.

Dobrovolnická služba ČTYŘLÍSTEK v bílinské nemocnici zahájena
S novým rokem byla zahájena v Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. již předem avizovaná nová aktivita Dobrovolnické služ-
by. O čem vůbec tato služba je? Kdo se může stát dobrovolníkem? Na tyto a další otázky odpovídá Monika Hájková, koordinátorka 
Dobrovolnické služby.

Vysvětlete prosím čtenářům hlavní podstatu 
služby. 
Dobrovolnická služba nenahrazuje práci 
odborného zdravotnického personálu, ale 
doplňuje ji a uzavírá komplex nabízených 
služeb všude tam, kde je to možné a vhod-
né. Dobrovolník je specialistou na lidský 
kontakt a jeho hlavní pracovní náplní (spí-
še posláním) je komunikace, která prolíná 
všechny nabízené aktivity. Svoji činnost 
vykonává ve svém volném čase a bez náro-
ku na finanční odměnu. Odměnou mu je ale 
nejen dobrý pocit, že dělá něco prospěšného, 
ale při této aktivitě neztratí pracovní návyky, 
seznámí se s novým prostředím a novými 
lidmi, získá mnoho nových poznatků a také 
praxi, která mu může být velmi prospěšná 

v dalším zaměstnání, ať už přímo v nemoc-
nici nebo i jinde.

Kdo se může stát dobrovolníkem a jaké jsou 
podmínky?
Nemáme věkové, vzdělanostní ani jiné pod-
mínky, každý může přinést k lůžku klienta - 
pacienta něco, co ho potěší, obohatí, podpoří 
v uzdravení … Abychom prostřednictvím 
dobrovolníků vytvořili v nemocnici co nej-
příjemnější a nejpřínosnější prostředí, přislí-
bili svoji účast zástupci těch nejmenších až 
po seniory, ale zapojí se i uchazeči o zaměst-
nání, maminky na mateřské dovolené nebo 
běžně pracující populace.
Dobrovolník vstupuje na oddělení proškolen, 
pojištěn, příslušně označen, s čistým výpisem 

z rejstříku trestů, fyzicky i psychicky způso-
bilý a připravený.

Co je podle Vás dobrovolníkovým největším 
přínosem?
Jeho přínos pro zdravotnické zařízení je 
dvojí, jednak v přímé péči o pacienta, neboť 
svými aktivitami ho odpoutává od zdravot-
ního stavu tj. „myšlenek jedním směrem“. 
Druhým přínosem je pomoc zdravotnickému 
personálu, neboť dobrovolník snímá z jeho 
beder nezdravotnické aktivity.

Přejeme ČTYŘLÍSTKU, aby jeho zelená barva 
vnesla prostřednictvím všech těch úžasných 
„dobro-dárců“ do místní nemocnice radost, 
útěchu, pomoc a mnoho pozitivní energie.

Od začátku letošního roku proběh-
la v bílinské nemocnici řada změn. 
O rozhovor na téma novinek v pro-
vozu HNsP jsme proto požádali 
místostarostu města Mgr. Zdeňka 
Rendla, který má v Bílině zdravot-
nictví ve své kompetenci.

Na co nového se mohou těšit pa-
cienti bílinské nemocnice?  
V uplynulém měsíci jsme dokon-
čili téměř kompletní rekonstrukci 
pravého křídla přízemí. Součástí 
této investiční akce ale nemoh-
la být i potřebná výměna oken, 
protože na financování nových 

oken pro celý objekt nemocnice 
jsme získali dotační titul. Tato 
investiční akce musí proběhnout 
samostatně a její součástí bude 
i zateplení a nová fasáda budovy.  
  
Které ambulance najdou v opra-
veném prostoru své místo?
Na své tradiční působiště se vráti-
la chirurgie a ortopedie. Nově se 
do této části nemocnice umístnil 
rentgen, sono a sádrovna. Snaží-
me se v rámci rekonstrukcí am-
bulance uspořádat co nejlogičtěji, 
aby se např. pacient se zlomeni-
nou nemusel na jednotlivá ošet-

ření přesunovat z jedné části ne-
mocnice do druhé. 

Jaké  další  novinky  v  nemocnici 
proběhly?
Těší nás příchod kožní lékařky 
MUDr. J. Reslové, návrat kožní 
ambulance se v Bílině setkal s vel-
mi příznivou odezvou veřejnosti. 
Další dobrou zprávou pro pacien-
ty je obnovení provozu lékárny 
v areálu nemocnice. Po uplynutí 
smluvního vztahu, který bývalé-
mu provozovateli zajišťoval uží-
vací právo k provozovně nehledě 
na její uzavření, získal do užívání 

nemocniční lékárnu nový pro-
vozovatel, který po nezbytných 
opravách a vybavení místností 
vrátil provoz lékárny do bílinské 
nemocnice. Úplnou novinkou je 
zahájení fungování dobrovolnic-
ké služby Čtyřlístek. Skutečnost, 
že jsou mezi námi stále ještě lidé, 
kteří jsou ochotni ve svém volnu 
a zcela zdarma pomáhat druhým, 
je velmi potěšující. Všem dob-
rovolníkům vyjadřuji za jejich 
nezištnou pomoc druhým lidem 
velký respekt a poděkování. 

Rozhovor s místostarostou 
Z. Rendlem připravil K. Schön
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje:

Příběh jedné sochy – Panna Marie z Lidického parku má opět tvář
Socha Panny Marie Immaculaty stála v parku v Lidické uli-
ci dlouhá desetiletí. Barokní památce z první třetiny 18. století 
však hrozilo nenávratné zničení především vlivem počasí a dří-
vějších neodborných zásahů. Svou narušenou strukturou navíc 
mohla ohrozit i návštěvníky parku. Město Bílina zasáhlo dříve, 
než se mohlo něco nepříjemného přihodit a svěřilo křehkou sta-
řenku do těch nejlepších rukou – profesoru Petru Sieglovi, který 
je významným restaurátorem. V jeho pražském ateliéru socha již 
dva roky podstupuje různé procedury a získává novou tvář, a to 
doslova. Kdo si sochu pamatuje, jistě si vybaví, že neměla hlavu 
a některé části horních končetin. Právě oprava torza byla hlav-
ním profesorovým úkolem.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zřídil 
rubriku „Ptejte se sociálních pracovníků“, 
která je zaměřena na dotazy občanů, týkající 

se sociálních problémů/událostí. Touto cestou 
bychom chtěli pomáhat lidem, kteří nenajdou 
odvahu za námi osobně přijít.  Některé dotazy 

spolu s naší odpovědí bychom anonymně pra-
videlně zveřejňovali v  naší nové rubrice, ne-
boť by mohly být užitečné pro ostatní občany.

Dotazy je možno zasílat prostřednictvím e-mailové adresy: socialni.pracovnik@bilina.cz, 
další možností je telefonický kontakt:  417 810  917, 417 810 926, 417 810 929.

Že restaurátorské práce trvají 
tak dlouho, způsobily specific-
ké technologické postupy. První 
práce na soše vůbec byly čistící. 
Památku bylo nutné nejprve me-
chanicky očistit měkkými kartáči, 
štětci, špachtlemi a dlátky odstra-
nit nevhodné cementové doplň-
ky. Následovalo omývání vodou 
a parní čištění. Pak přišla na řadu 
chemie a speciální roztok. Koneč-
nou fází čistícího procesu bylo 
odsolování sochy. Na níže uvede-
ném obrázku je vidět krystalizace 
solí. Po čištění bylo nutné sochu 
konsolidovat a zakonzervovat. 
Toho bylo dosaženo ponořením 
sochy do speciálního roztoku 
a následně speciálními roztoky 
a nátěry. Poté konečně mohla 
být provedena modelace chybě-
jících částí památky. Ani zde se 
restaurátorský tým neobešel bez 
chemických znalostí, když musel 
pečlivě namíchat speciální tmely 
a vytvářet formy. Nutná byla vý-
ztuha mosazným drátem. Násled-
ně bylo zapotřebí ošetřit kovové 
prvky sochy a domodelované 
části barevně sladit s původní 
částí sochy.
Restaurátor a jeho tým 
potřeboval nejen dostatek 
času, plno chemie, ale také 
nějakou předlohu. Bohužel 
žádné fotografie sochy, když 
byla ještě vcelku, nebyly k dispo-
zici. Při dotváření těla se tak so-
chaři řídili tělesnými dispozicemi 
sochy a pozicí, ve které se socha 

nachází. K vysochání nové hlavy 
posloužily jako předloha různé 
jiné dochované sochy Panny Ma-
rie ze stejného období. Velkou roli 
hraje výraz, rysy a různé detaily. 
Ke konečné podobě sochy pak to-
tiž přidá své vyjádření také památ-
kář, který vše pečlivě prozkoumá 
a porovná. Na své původní místo, 
tedy do parku v Lidické ulici, by 
se socha měla vrátit v dubnu le-
tošního roku. Jana Šimková

Socha v původním stavu.

Ze sochy se uvolňovaly soli a krystalizovaly. 

Příprava a ponoření sochy do roztoku vápenné sody.

Socha Panny Marie 
po restaurování. Byly 

doplněny chybějící části 
a také nová svatozář.
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S drogovou problematikou  
v Bílině pomáhá sdružení Most k naději

Město Bílina vstříc občanům a podnikatelům – 
obrazové informace v Seifertově ulici

Vstřícný přístup k občanům svého města se opět potvrdil na MěÚ v Bílině. Projektem pro přenos informací na principu obrazového 
vysílání s pokrytím až 15míst ve městě s projekčním zařízením se velmi zlepší informovanost všech občanů města Bíliny. Zároveň tento 
systém umožňuje podnikatelům propagovat svou společnost na tomto monitoru, který je umístěn v prostorách MěÚ v Seifertově ulici, 
a tak zvyšovat povědomí o službách, které poskytují.  Bližší informace o zajímavém projektu sdělila Ing. Naďa Pavlová, regionální 
ředitelka společnosti Global payments Europe

Můžete prosím upřesnit, o jaký projekt kon-
krétně se jedná a zda něco podobného pro-
bíhá i v okolních městech?
Informační projekt nese jméno Pos-vision. 
Úspěšně běží v okolních městech například 
Teplicích, Mostě, Ústí nad Labem a dalších. Ne-
omezuje se jen na náš kraj, běží na republikové 
úrovni a je prezentován například i ve velkých 
městech jako třeba v Praze, Brně a dalších. Dle 
mého názoru se jedná o ojedinělý a výhodný 
projekt pro úřad a hlavně občany města Bíliny, 
kteří tak mohou využít všech poskytovaných 
informací pro svůj prospěch, aniž by museli 
pracně hledat či platit za takové informace.

Co bude na obrazovce prezentováno? Jakým 

způsobem se mohou firmy zapojit?
Prezentovány jsou informace Městského úřa-
du v Bílině, informace o službách, kultuře, 
sportu a jiných nabídkách pro občany podle 
struktury subjektů zapojených do tohoto in-
formačního systému. Prezentovány jsou sub-
jekty zapojené do projektu v okruhu 20 km. 
Každý zájemce o účast v informačním sys-
tému uzavírá dohodu s nositelem projektu, 
firmou Global Payments Europe…..

Přinese to městu nějaký ten peníz? Předpo-
kládám,  že  jde  o  placenou  reklamu  a  pre-
zentaci  si  platí  jak  firmy,  které  budou  zvi-
ditelněny.
Peníze jsou jistě důležité, ale spokojenost obča-

nů na prvním místě. Informace mají v současné 
době velmi vysokou hodnotou, kterou v peně-
zích každý ocení podle konkrétního přínosu.  
Zúčastněné firmy platí symbolické poplatky.

Chtěla byste ještě něco dodat?
Tento vstřícný krok radnice je podporou pro 
zvýšení prosperity podnikatelských subjek-
tů ve své lokalitě. Na dobu zatím tří měsíců 
MěÚ v Bílině vstoupil do projektu přenosu 
rychlých informací z jeho úřadu občanům. 
Město Bílina si zaslouží velkou pochvalu 
a dík za tento velmi prospěšný krok pro in-
formovanost občanů a podporu podnikatelů 
ve svém městě.  Děkuji za rozhovor.
  simi, re

Mostecké občanské sdružení Most k naději opět vyhrálo výběrové řízení na Asistenta pro terénní kontakt a bude tak v Bílině i letos 
poskytovat terénní drogový program. Terénní sociální služby jsou zaměřeny na vyhledávání osob starších 15ti let užívající nelegální 
omamné a psychotropní látky. 

„Hlavním cílem poskytování 
těchto služeb je zmírnit zdravotní 
a sociální důsledky užívání drog 
nejen u klientů, ale i v jejich širo-
kém okolí a zvýšit motivaci klien-
tů ke snaze změnit svůj dosavadní 
životní styl. Minimálním cílovým 
stavem poskytovaných služeb je 
tedy zastavit zhoršování sociální 
situace klienta z cílové skupiny 
a optimálním cílovým stavem 
je zlepšení jeho sociálních 
dovedností, životní úrovně 
a spokojenosti,“ informuje 
mimo jiné nabídkový leták 
sdružení.
Terénní pracovníci, kte-
ří jsou při své práci denně 
v kontaktu s lidmi závislý-
mi na drogách, tak pomáhají 
eliminovat rizika vyplývající 
z užívání drog nejen pro sa-
motné uživatele, ale také 
pro širokou veřejnost. 
Výměna injekčních stří-
kaček snižuje riziko přeno-
su infekčních chorob mezi uži-
vateli, ale také běžnou veřejností. 

Pokud uživatel ví, že mu bude 
stříkačka vyměněna, nepohodí ji 
na zem, kde může být nebezpeč-
nou. Strážníci městské policie 
po městě neustále sbírají použité 
injekční stříkačky a nebýt terénní-
ho programu, mají ještě více prá-
ce. jak vysvětlila vedoucí služby 

Bc. Lenka Acs Holakovská, DiS., 
mají terénní pracovníci v Bílině 

podchyceno odhadem 65 % uži-
vatelů drog. Napomáhají tomu 
i samotní klienti, mezi nimiž je 
pár vybraných, kteří také výměny 
zajišťují přímo v bytech, kde se 
drogově závislí scházejí. Vedoucí 

dodává, že tito klienti 
jsou dlouhodobými spo-
lupracovníky a musejí 

dodržovat stanovená pravi-
dla. Díky nim se daří částečně 

pokrýt i tu část uživatelů, kteří se 
osobnímu kontaktu s terénním 

pracovníkem vyhýbají. 

Moje	dítě	bere	drogy,		
potřebuji	poradit...

Nejen pro rodiče, jejichž děti 
experimentují s drogami, ale 

pro všechny, kteří se potřebu-
jí o drogové problematice něco 

dozvědět, je k dispozici nová 
služba, Informační a poradenské 
centrum na Teplickém předměstí. 
V ulici Maxe Švabinského v pro-
storách bývalého hodinářství se 
zájemcům o radu věnují terénní 
pracovníci. Otevírací hodiny jsou 

vždy v pondělí, středu a pátek 
od 15 do 16 hodin. Dle slov ve-
doucí může přijít každý, kdo má 
nějaký problém s drogami. Mimo 
základního i odborného poraden-
ství zde probíhá i testování na in-
fekční onemocnění, konkrétně 
Hepatitidu typu C, HIV či syfilis. 
Podle Acs Holakovské již o testy 
není takový zájem jako zpočátku, 
na druhou stranu se zvýšil výdej 
kondomů a vzrůstá i výměna in-
jekčního materiálu.

Bílině	vládne	pervitin
Nejčastěji užívanou „tvrdou“ dro-
gou je v Bílině podle Lenky Acs 
Holakovské pervitin. Je to dáno 
jeho dobrou dostupností. Droga 
se dá relativně lehce vyrobit, po-
kud jsou suroviny a není tak dra-
há. Nyní se asistenti pro terénní 
kontakt více zaměřují také na ku-
řáky marihuany. Heroin, který je 
nejen velmi drahý, ale ze závis-
losti na něm se lze opravdu těžko 
vymanit, naštěstí v těchto konči-
nách není příliš rozšířený. simi

Kontakty pro případ potřeby:
Více o službách sdružení Most k naději se můžete dozvědět na webových stránkách www.mostknadeji.eu

Asistenty pro terénní kontakt v Bílině jsou Přemysl Borek a Tomáš Dupák. 
K zastižení jsou na telefonních číslech: 722 184 445 / 728 714 053 nebo i na mailové adrese teren@mostknadeji.cz
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„Masopust po našem“

Každá dáma při příchodu obdržela květinu, tentokrát 
z rukou místostarosty Mgr. Zdeňka Rendla.

Reprezentačního plesu města

Nebyl by to správný ples bez tance, 
parket se rychle zaplnil. 

Slavnostní večer moderovala 
Lejla Abbasová.

Se známou moderátorkou se vyfotily 
návštěvnice plesu. Všem to moc slušelo.

Usměvavých tváří 
byl plný sál KD Fontána.

V sobotu 9.2.2013 se v Červeném Újezdě poprvé v jeho novodobé 
historii, konala oslava masopustu. Organizace se ujala paní Soňa 
Jermanová, hudební doprovod zajistil pan Ladislav Koš. 

V masopustním průvodu nechy-
běly tradiční masky- slaměník, 
medvěd, kominík, kobylka i mas-
ky zcela netradiční. Namaškařeny 
byly nejen děti, ale i dospělí. Sou-
částí akce byla soutěž o 3 nejhezčí 
dětské masky, sladkou odměnu, si 
ale nakonec odnesly všechny děti.
Zajistili jsme občerstvení. Milov-
níci masa si smlsli na domácích 
jitrničkách a svařáčku.
Místní hospodyňky napekly slad-
ké dobroty a pro děti uvařily čaj. 
Masopustu se zúčastnili i občané 
z jiných obcí. Z Bavorska přijel 
v doprovodu manželky doc.dr. 
G. Wodraschke, rodák z nedale-
ké obce. Diváky pobavila i malá 
divadelní scénka „ poražení ko-
bylky“,která se sehrála na návsi 

při ukončení průvodu. Děkujeme 
všem, kdo se na akci aktivně po-
díleli i těm, kdo před svým domem 
přivítal a pohostil „maškary“. 
Díky za hmotnou pomoc a osob-
ní účast paní J. Syslové starostce 
Hrobčic. Též patří náš dík dětem 
a paní učitelkám ze ZŠ Lidická 
v Bílině, kteří se pustily do výroby 
naší kobylky. Věříme, že do další 
akce – pálení čarodějnic- se nás 
zapojí víc. Společné zážitky urči-
tě zlepší mezilidské vztahy v naší 
malé obci. Obrazovou dokumen-
taci masopustního průvodu najde-
te na webových stránkách obce 
Hrobčice, nebo na YOUTUBE – 
masopust Červený Újezd.

Eva Měšťáková  
a Alena Baborová, Červený Újezd
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Maškarní pro děti 
objektivem Václava Webera

„Den sněhuláků“  
v MŠ Švabinského
Zima, zima, zimička,
hází bílá peříčka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 259/10, 418 01 Bílina tel: 417 821 577, 774 821 111
e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http://www.ddmbilina.cz

březen 2013

4. 3. 
PONDĚLÍ 

VELIKONOČNÍ

9:00-14:00 - FOCENÍ V KLOKÁNKU
PRO VEŘEJNOST
CENA: 46 KČ ZA FOCENÍ + 180 KČ ZA FOTOGRAFIE

5. 3. 
ÚTERÝ 

VELIKONOČNÍ

9:00-15:30 - FOCENÍ V KLOKÁNKU
PRO VEŘEJNOST
CENA: 46 KČ ZA FOCENÍ + 180 KČ ZA FOTOGRAFIE

8. -  9. 3. PÁ 
- SO

OD 17:00 - VÍKEND S MĚSTSKOU POLICIÍ
PRO DĚTI OD 7 DO 14 LET
PŘIHLÁŠKY A PLATBY DO 7 .3. 2013, CENA:150 KČ

9. 3. 
SO

10:00-12:00 - KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 11  
PRO DĚTI OD 6 LET I DOSPĚLÉ

Dne 8. března oslaví 
naše maminka paní 

Františka 
Karvašová 
své 81. narozeniny. 

Přejeme do dalších let hodně zdraví. 
Za celou rodinu dcera Růžena a syn Rudolf.

Děti z MŠ Švabinského v Bí-
lině slavily „Den sněhuláků“. 
Společně s rodiči vytvořily růz-
né sněhuláky a udělaly si z nich 
výstavu. Některé děti přišly 
i oblečené jako „sněhuláci“. 
Rodiče mají opravdu šikovné 
ruce i fantazii. Během „Dne 
sněhuláků“ děti plnily různé 
úkoly, na závěr měly diskotéku. 
Domů pak odcházely s diplo-
mem a sladkostmi. Příště nás 
čeká „Loučení s paní Zimou“ 
formou karnevalu.

Růžičková Eliška, řed. MŠ
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Neděle 10. březen - 15.00
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K tanci a poslechu hraje 

MOSTEČANKA.
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 15. březen - 20.00
DIVADELNÍ	PLES

Téma plesu „VŠECHNO 
NARUBY“ – pánové jdou 
za dámy a dámy za pány. 

Program plesu zajistí Bílinské 
Divadelní Minimum. Hraje 

skupina WINDI BAND. 
Vstupné: 150,- Kč bez masky; 

100,- Kč s maskou

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý 12. březen - 19.00

Petr Abraham - MOJE	HRA
Divadlo Kalich. Moje hra 

je komedií o životě, jakkoli 
hlavnímu hrdinovi jeho život 

právě protekl mezi prsty. 
Rezervace a prodej vstupenek 

od 1. února 2013. 

KOSTEL	ZVĚSTOVANÍ	
PANNY	MARIE	BÍLINA
Úterý 12. březen - 19.00
VLASTIMIL	TŘEŠŇÁK

Vlastimil Třešňák - český 
folkový písničkář, spisovatel, 

výtvarník a fotograf. 
V sedmdesátých letech byl 

členem sdružení Šafrán. 
Po podepsání Charty 77 mu 

byla zakázána veřejná činnost. 
Vstupné: 70 Kč v předprodeji 

i na místě

KLUBOVNA	MĚSTSKÉ
KNIHOVNY	V	BÍLINĚ

Čtvrtek 14. březen - 18.00
K	ČEMU	JE	SLUNCE,		
KDYŽ	NENÍ	DEN?

Beseda k problematice 
holocaustu, tolerance 

a rasismu. Poselství naděje 
v básních dětí a dospívajících 

autorů napsaných 
v nelidských životních 

podmínkách terezínského 
ghetta, které zhudebnil 

a interpretuje Daniel Dobiáš. 
Beseda seznamuje s unikátní 

tvorbou, která vznikla 
v extrémních podmínkách 
nacistického koncentráku 

v Terezíně. 

Jako host vystoupí Hana 
Hnátová – Lustigová, sestra 
Arnošta Lustiga. Vstupné 

dobrovolné
Pořádá Vysoká škola 

zdravotníctva a sociální práce 
sv. Alžbety Bratislava a Husův 

institut teologických studií, 
c.p.o. ve spolupráci s Městskou 

knihovnou v Bílině.

VELKÁ	ZASEDACÍ	SÍŇ	
MÚ	BÍLINA

Pátek 15. březen - 17.00
PROTESTANSTVÍ	-	

Mgr.	ZDENĚK	BÁRTA
Vznik protestantských 

církví, Církev českobratrská 
evangelická, základy teologie 
ČCE. Vstupné dobrovolné.

Pořádá Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety Bratislava - 
detašované pracoviště Praha 
a Husův institut teologických 

studií, c.p.o.

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

1. únor  – 30. březen
RADOVAN	HELT		

–	SVĚT	V	MÝCH	OČÍCH
Výstava obrazů Radovana Helta 

z Litvínova. 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.

Pátek 1. březen 17.30 hodin
JENÍČEK	A	MAŘENKA:	LOVCI	ČARODĚJNIC	–	3D
USA/Německo/Akční/Horor/Fantazy/České titulky. 
Vstupné: 150 Kč/83 min. P -12

Pátek 1. březen 20.00 hodin 
BABOVŘESKY	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 120 Kč/120 min. P–12

Sobota 2. březen 15.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK	VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing.  
Vstupné: 120 Kč/100 min.MP

Sobota 2. březen  17.30 hodin
NÁDHERNÉ	BYTOSTI	–	2D
USA/Fantazy/Drama/České titulky.  
Vstupné: 100 Kč/124 min. P–12

Sobota 2. březen 20.00 hodin
BABOVŘESKY	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 120 Kč/120 min. P–12

Neděle 3. březen 15.00 hodin
HLEDÁ	SE	NEMO	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Český dabing.  
Vstupné: 155 Kč/101 min. MP

Neděle 3. březen 17.30 hodin
BABOVŘESKY	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. 
Vstupné: 120 Kč/120 min. P–12

Čtvrtek 7. březen 16.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK	VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing.  
Vstupné: 110 Kč/100 min. MP

Čtvrtek 7. březen 19.00 hodin
MARTIN	A	VENUŠE	–	2D		
ČR/Komedie/Romantický/České znění.  
PREMIÉRA FILMU. Vstupné: 110 Kč/120 min. MP

Pátek 8. březen 17.30 hodin
JENÍČEK	A	MAŘENKA:	LOVCI	ČARODĚJNIC	–	3D
USA/Německo/Akční/Horor/Fantazy/České titulky. 
Vstupné: 150 Kč/83 min. P-12

Pátek 8. březen 20.00 hodin
BABOVŘESKY	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 120 Kč/120 min. P–12

Sobota 9. březen 17.30 hodin
NÁDHERNÉ	BYTOSTI	–	2D
USA/Fantazy/Drama/České titulky.  
Vstupné: 100 Kč/124 min. P–12

Sobota 9. březen 20.00 hodin
MARTIN	A	VENUŠE	–	2D		
ČR/Komedie/Romantický/České znění.  
Vstupné: 110 Kč/120 min. MP

Neděle 10. březen 15.00 hodin
HLEDÁ	SE	NEMO	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Český dabing.  
Vstupné: 155 Kč/101 min. MP

Neděle 10. březen 17.30 hodin
JENÍČEK	A	MAŘENKA:	LOVCI	ČARODĚJNIC	–	3D
USA/Německo/Akční/Horor/Fantazy/České titulky. 
Vstupné: 150 Kč/83 min. P-12

Pátek 15. březen 17.30 hodin
SMRTONOSNÁ	PAST:	OPĚT	V	AKCI	–	2D	
USA/Akční/Thriller/České titulky.  
Vstupné: 120 Kč/112 min. P-12

Pátek 15. březen 20.00 hodin
MARTIN	A	VENUŠE	–	2D		
ČR/Komedie/Romantický/České znění.   
Vstupné: 110 Kč/120 min. MP

Pátek 15. březen 22.00 hodin
NA	ŠROT	–	2D
USA/Komedie/České titulky. Vstupné: 100 Kč/95 min. P-15

Divadelní představení Tři muži na špatné adrese 

je přeložené na 21. května 2013 – zakoupené vstupenky 

na představení ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
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Plán kontrolní činnosti živnostenského úřadu na 1. pololetí 2013

 

POČÍTAČOVÝ	KURZ
Stáří 
není pro zbabělce

Městský úřad Bílina, obecní živnostenský úřad bude v 1. pololetí 2013 v rámci své kontrolní činnosti v souvislosti s kauzou prodeje al-
koholických nápojů obsahující nepovolené množství metylalkoholu pokračovat v kontrolách podnikatelských subjektů se zaměřením 
na výrobu, skladování a prodej alkoholických nápojů. Při živnostenských kontrolách realizovaných v provozovnách, ve kterých je pro-
dáván alkohol, se kontrolní pracovníci zaměří na prokázání způsobu nabytí vytipovaného druhu alkoholického nápoje a značení (tj. 
povinnost značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou). Kontrolní páska je ceninou obsahující ochranné prvky, musí být 
umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při otevření spotřebitelského balení lihu došlo k přetržení nebo poškození této pásky.

Paní J. celý život pracovala. Poté 
se zrušil podnik, ve kterém pra-
covala. Ocitla se na Úřadu práce.   
Před sebou má necelých deset let 
do důchodu.  Uvědomuje si, že její 
vyhlídky nejsou nejlepší. Její vý-
hodou je celoživotní praxe.  S po-
čítačem nepřišla nijak do styku. 
V práci ho nikdy nepotřebovala. 
Díky synovi se s počítačem letmo 
seznámila, ale nikdo z rodiny ne-
měl trpělivost a čas ji na něm učit.
Vzhledem k dnešní moderní době 
paní J. usoudila, že bude dobré se 
s počítačem naučit pracovat. Po-
kud najde novou práci, je velmi 
pravděpodobné, že se po ní budou 
požadovat základní uživatelské 
dovednosti. Rozhodla se, že vy-
užije volný čas, který nyní jako 
nezaměstnaná má. 
Paní J. navštívila organizaci Člo-
věk v tísni, která nabízí službu 
pracovní poradenství. Pracovní 
poradenství je projekt „preven-
tivní, motivační a podpůrné pro-
gramy sociálního integrace v Bíli-

ně“ který je financován 
z ESF prostřednic-

tvím OPLZZ a ze státního rozpoč-
tu ČR. Tato služba pomáhá lidem 
při hledání práce, řešení pracov-
ně-právních vztahů a pomáhá jim 
rozvíjet jejich schopnosti. 
Paní J. podepsala smlouvu o pod-
mínkách spolupráce a stala se kli-
entkou pracovního poradenství. 
Spolu s pracovnicí se dohodly, co 
vlastně chce a čeho chce díky spo-
lupráci dosáhnout. Paní J. si dala 
za cíl, že se naučí základním do-
vednostem na PC. Pravidelně jed-
nou týdně chodila na hodiny PC 
kurzu, kde se učila, jak používat 
email, jak se píší dokumenty… 
Během tří měsíců si sepsala ži-
votopis, který se naučila rozesílat 
zaměstnavatelům.  Nyní si sama 
vyhledává inzeráty a kontaktuje 
zaměstnavatele. Najde si infor-
mace, které potřebuje. 
Ovládáním počítače se paní J. ote-
vřely nové možnosti. Nejenom, 
že ji počítač v novém zaměstnání 
nezaskočí, ale i v osobním životě 
ji ulehčí mnoho práce.
 Tereza Hrdinková, 

pracovní poradkyně
Člověk v tísni, Teplická 555, Bílina 

Tereza Hrdinková - pracovní poradkyně, 
tel.: 777 787 969

Projekt „Preventivní, motivační a podpůrné programy 
sociální integrace v Bílině“ je financován z ESF prostřednictvím 

OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

V úterý 12. 2. 2013 od 17.00 hod. 
se konala v příjemném prostředí 
výstavní síně U Kostela autorská 
hra divadelního souboru "Třetí 
věk Louny" s názvem "Stáří není 
pro zbabělce". Přestože Bílinu 
právě v tento den zahalily příva-
ly sněhu a i v podvečer vytrvale 
sněžilo,našel si poměrně velký 
počet návštěvníků ( převážně žen) 
čas na zhlédnutí této divadelní 
hry. A bylo na co se dívat. Hra 
byla ze života, zábavná, vtipná. 
Několik přítelkyň přijde na ná-
vštěvu ke společné kamarádce, 

která se chce pochlubit novým 
bazénem. A při nezávazném klá-
bosení ženy odhalují své pocity 
a názory na lásku, s hořkým hu-
morem hovoří o vnímání života 
stárnoucích žen, o jejich přáních 
a touhách. Jsou skutečně tělesná 
láska a touha jen výsadami mlá-
dí? I když jednotlivé dialogy byly 
přerušovány výbuchy smíchu, hra 
určitě podněcuje alespoň k malé-
mu zamyšlení. Vždyť i mladí bu-
dou jednou staří...

Mgr. Zdena Jílková, 
vedoucí Městské knihovny Bílina

Na základě Dohody o koordinaci výkonu kon-
trolní činnosti budou i nadále prováděny kon-
troly ve spolupráci s Českou obchodní 
inspekcí zaměřené na cestovní 
kanceláře, kdy se živnostenský 
úřad kromě ustanovení živ-
nostenského zákona za-
měří zejména na povin-
nost pojištění cestovní 
kanceláře.
Dále budou uskuteč-
ňovány kontroly zamě-
řené zejména na dodr-
žování povinností podle 
zákona o spotřebních da-
ních, konkrétně nad dodržová-
ním povinnosti značení tabákových výrobků 
tabákovými nálepkami. Kontroly budou též 

zaměřeny na činnost zastaváren a bazarů a to 
hlavně na dostatečnou identifikaci účastníků 

a předmětu smluvního vztahu 
u použitého zboží nebo 

zboží bez dokladu o na-
bytí a vedení evidence 
o těchto skutečnostech.
Průběžně budou pro-
váděny kontroly zahra-
ničních osob, zaměřené 

kromě standardní kont-
roly plnění povinností vy-

plývajících z živnostenské-
ho zákona, též na dodržování 

účelu pobytu, za kterým jim byl 
povolen na území ČR, zejména pobyt 

za účelem podnikání.
Zdejší živnostenský úřad bude též nadále pro-

vádět kontrolní činnost v oblasti cen podle ce-
nového zákona zaměřenou hlavně na značení 
zboží cenou a vedení cenové evidence. 
Souběžně provádíme kontroly z registru a to 
podnikatelských subjektů, kterým bylo vydá-
no živnostenské oprávnění v roce 1993. 
Kromě specifických okruhů kontrolní činnos-
ti živnostenského úřadu budou též prováděny 
namátkové kontroly podnikatelů zaměřené 
na dodržování zákona 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání, ve znění pozdějších před-
pisů, zejména na oznámení zahájení/ukončení 
činnosti v provozovně, označení provozovny 
údaji požadovanými živnostenským zákonem, 
změna místa podnikání a plnění dalších povin-
ností stanovenými právními předpisy.

Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ
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Zastupitelstvo města Bílina na svém 2. zasedání, které se uskutečnilo 21. 2. 2013 mimo jiné:

Rada města  na své 3. schůzi konané 13. 2. 2013 mimo jiné:

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o přijetí peně-
žitého daru ve výši 5.000 Kč mezi 
městem Bílina jako příjemcem 
a Mgr. Annou Spáčilovou jako po-
skytovatelem. Finanční prostředky 
budou využity na úhradu kulturních, 
společenských a sportovních akcí pro 
členy Klubu důchodců I. 
■ Uzavření smlouvy o přijetí peně-
žitého daru ve výši 5.000 Kč mezi 
městem Bílina jako příjemcem 
a Mgr. Monikou Peterkovou jako 
poskytovatelem. Finanční prostředky 
budou využity na úhradu kulturních, 
společenských a sportovních akcí pro 
členy Klubu důchodců II. 
■ Žádost pana J.M.  o půjčku z Fon-
du rozvoje bydlení pro rok 2013 
v celkové výši 160.000 Kč na opravy 
v objektu v ul. XY (80.000 Kč na zří-
zení ekologického topení a 80.000 Kč 
na výměnu oken dvou bytových jed-
notek) včetně odměny České spořitel-
ně, a. s., v celkové výši 163.200 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace v celkové výši 
700.000 Kč mezi Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem a městem Bíli-
na jako příjemcem, na zabezpečení 
lékařské pohotovostní péče ve spá-
dové oblasti města Bílina, na období 
01.01.–31.12.2013. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace v celkové výši 
700.000 Kč na zabezpečení lékařské 

pohotovostní péče ve spádové ob-
lasti města Bílina na období 01.01.–
31.12.2013, mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Hornickou nemoc-
nicí s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, 
jako příjemcem. 
■ Uzavření smlouvy o podmínkách 
provozování lékařské pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina 
a o poskytnutí finanční dotace v cel-
kové výši 800.000 Kč, mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Hornic-
kou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako příjemcem, na rok 2013. 
■ Uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní, jejímž předmětem je prodej 
bývalého zámeckého pivovaru Bílina 
a to budovy č. p. 1 postavené na po-
zemku parcela č. 128, objekt bydlení, 
budovy č. p. 2 postavené na pozemku 
parcela č. 782, průmyslový objekt, bu-
dovy č. p. 228 postavené na pozemku 
parcela č. 784/1, průmyslový objekt, 
budovy bez č. p./č. e. postavené na po-
zemku p. č. 783, průmyslový objekt, 
pozemek 782 o výměře 461 m2, zasta-
věná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 
783 o výměře 2 817 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, pozemek p. č. 784/1 
o výměře 4 410 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemek p. č. 785 o výmě-
ře 13 236 m2, zastavěná plocha a ná-
dvoří, pozemek p. č. 804/5 o výměře 
449 m2, ostatní plocha – zeleň včetně 
jejích součástí a příslušenství vše za-
psané na LV 10001 pro obec a k. ú. Bí-

lina u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, katastrální pracoviště Teplice, 
za smluvní cenu ve výši 2.300.000 Kč 
do vlastnictví společnosti RHPI, s. r. 
o., IČ: 25089471, se sídlem Čechova 
3810, 580 01 Havlíčkův Brod a spo-
lečnosti Pivovar Chotěboř, s. r. o., 
IČ: 27380572, se sídlem Průmyslová 
1755, 583 01 Chotěboř, jednajících 
ve Sdružení pro revitalizaci pivova-
ru v Bílině, dle smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní zpracované advokátní 
kanceláří Dostál & Sorokáč, Pařížská 
68/9, Praha 1. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako dárcem a občan-
ským sdružením Most k naději jako 
příjemcem, jejímž předmětem je 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 
130.000 Kč na provoz Linky duševní 
tísně v roce 2013. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako dárcem a KC 
Kaskáda jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je převedení movitého 
majetku – hydraulické plošiny, v cel-
kové hodnotě 191.726 Kč.
■ Přijetí dotace z operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na akci „Sociální služby pro Inte-
grované centrum prevence“ ve výši 
6.123.816 Kč. Zároveň schvaluje 
rozhodnutí o poskytnutí dotace čís-
lo OPLZZ-ZS824-909/2013, včetně 
podmínek daných tímto rozhodnutím.
■ Zařazení správního území města 

Bílina do územní působnosti Integro-
vané strategie území regionu SERVI-
SO, o. p. s., na období 2014–2020 
realizované místní akční skupinou 
SERVISO, o. p. s.
■ Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 28.11.2012 
do 30.01.2013.

Souhlasilo:
■ S pokračováním prací na získání 
historického majetku obce v k. ú. Bí-
lina–Újezd a následným provedením 
zápisu do katastru nemovitostí.
■ S činností společnosti EKONOM 
AG SERVIS, s. r. o., vedoucí k zápi-
su historického majetku města Bíliny. 

Vzalo	na	vědomí:
■ Informaci vedoucí finančního od-
boru o vydání zamítavého rozhodnutí 
k žádosti Vo Van Thao a Dang Thi 
Lien o povolení provozování výher-
ních hracích přístrojů v provozovně 
Za Chlumem 914 v Bílině. 
■ Zápisy z jednání finančního výbo-
ru z 10.12.2012 a 11.02.2013 a zá-
pis z jednání kontrolního výboru 
z 23.01.2013.

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Hipodromem Most, a. 
s., jako příjemcem ve výši 50.000 Kč 
na propagaci města Bíliny na dostihu 
„Jarní cena“, který se koná 11.05.2013. 
■ Navýšení rozpočtu MŠ Švabin-
ského ve výši 25.000 Kč na výlety, 
navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem 
ve výši 25.000 Kč na výlety, uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Bílinskou přírodovědnou 
společností jako příjemcem ve výši 
25.000 Kč na soutěž Zelená stezka, 
další soutěže a sčítání a podporu 
ptactva v okolí hory Bořeň, navýšení 
rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 6.000 Kč 
na grafomotorickou a logopedickou 
nápravu, navýšení rozpočtu MŠ Čap-
kova ve výši 25.000 Kč na dopravu 
na výlety, vše z Programu podpory 
společenských a zájmových organi-
zací. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a Schola Viva Bilinensis 
jako příjemcem ve výši 30.000 Kč 
na činnost souboru v 1. pololetí 2013, 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a Pure music jako příjemcem 
ve výši 20.000 Kč na 9. ročník Root & 
Blues festival 2013, uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi městem Bí-
lina jako poskytovatelem a Bílinskou 
přírodovědnou společností jako pří-
jemcem ve výši 10.000 Kč na knihu 
„Živá příroda Bořně“, navýšení roz-
počtu KC Kaskáda ve výši 8.000 Kč 
na 3 přednášky pro bílinské školy, 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Jindřichem Luňákem – HAKIM 
jako příjemcem ve výši 50.000 Kč 
na „Babí léto na Kyselce 2013“ a uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Člověkem v tísni, o. p. s., jako 
příjemcem ve výši 35.000 Kč na festi-
val „Jeden svět 2013“, vše z Programu 
podpory kultury a literární fond. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a:
• AVZO technických sportů a činnos-
tí Bílina jako příjemcem na plánova-
né akce ve výši 5.000 Kč ,
• Klubem rybolovné techniky Bílina 
jako příjemcem na plánované akce 
ve výši 20.000 Kč,
• HC Draci Bílina, o. s., jako příjem-
cem na zajištění sportovních pláno-
vaných akcí ve výši 775.000 Kč,
• TJ Sokol Bílina jako příjemcem 
na plánované akce ve výši 15.000 Kč,
• Velosport team Bílina jako pří-
jemcem na plánované akce ve výši 
8.000 Kč

vše ze schváleného rozpočtu města 
na r. 2013.
■ Statut Komise prevence a sociál-
ního začleňování města Bílina, dle 
návrhu předloženého Mgr. Zdeňkem 
Svobodou, Ph.D.
Souhlasila:
S použitím znaku města na uvítacích 
tabulích v souvislosti s akcí nazvanou 
„Jarní putování Rádia BLANÍK“, 
které se uskuteční 29.03.2013 na Mí-
rovém náměstí v Bílině. Znak měs-
ta bude použit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny č. 
2/2011 o městských symbolech a je-
jich užívání. Znak lze užívat v ba-
revném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. I této 
vyhlášky, či ve shodě s jeho obsahem.   
■ Se žádostí pana J.Š. a souhlasí 
s umístněním střešních fotovoltaic-
kých panelů na objektu umístěného 
na části p. p. č. 156/1, k. ú. Bílina. 

Rozhodla:
■ Zachovat původní výši sazby ná-
jemného z nebytových prostor města 
pro rok 2013, tj. 250 Kč/1m2//rok 
a tuto sazbu zveřejnit.

Vzala	na	vědomí:
■ Zápis z komise pro školství, kulturu 
a sport z 04.02.2013.
■ Změnu sjednaného pracovního 
poměru paní Bc. Markéty Kalivodo-

vé ve funkci „vedoucí organizační 
složky – Pečovatelská služba Bílina“ 
na dobu neurčitou.
■ Informaci vedoucího odboru ne-
movitostí a investic k plnění usnesení 
č. 1180 z 19.12.2012, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo pověřit vedoucího nemovitostí 
a investic pořízením projektové do-
kumentace na rekonstrukci plavecké 
haly.
■ Informaci sdružení Lungta o 54. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci a zároveň schvaluje vyvěšení 
tibetské vlajky na budovu městského 
úřadu u příležitosti 54. výročí povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupaci 10. 
března 2013.
■ Výroční zprávu Městského úřadu 
Bílina o poskytování informací za rok 
2012, dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.
■ Projektový záměr odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví s názvem: 
„Co jeden nepotřebuje, druhému po-
může“.
■ Informaci starosty města ohledně sou-
hlasu Ministerstva financí ČR s převo-
dem privatizovaného majetku Nemoc-
nice s poliklinikou do jmění společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. 
r. o., Bílina s tím, že materiál se sou-
hlasem s uzavřením dohody o převzetí 
závazků bude připraven na dubnové 
zasedání zastupitelstva města.
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Ozřejmění situace kolem parních saun
  – omluva veřejnosti 
V letních měsících byla plavecká 
hala v Bílině napojena na horko-
vod. Tím došlo ke změně způso-
bu vytápění.  Parní kabiny byly 
až do této doby vytápěny parou 
z plynových kotlů, které sloužily 
rovněž k vytápění a ohřevu vody. 
Na základě změny topného média 
bylo nutné vybavit parní kabiny 
novými parními vyvíječi. Objevi-
ly se však konstrukční nedostatky 
parních kabin a došlo k problé-
mům v provozu sauny. S tím při 
přepojování na nový zdroj vytá-
pění nikdo nepočítal.  Problémy, 
za které se veřejnosti upřímně 
omlouváme a které odhalily 
konstrukční nedostatky parních 
kabin, vedly  společnost Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina 
ke zpracování projektu na kom-
pletní rekonstrukci obou parních 
kabin. Projekt počítá s dokonalým 
zaizolováním prostoru, novou ve-
stavbou profilovaných lavic, mo-
derním vnitřním LED osvětlením, 

obklady ze skleněné mozaiky, 
ale i zařízením pro aromaterapii. 
Společnost Rekreační a sportov-
ní zařízení společně s Městským 
úřadem v Bílině jedná se stra-
tegickým partnerem o realizaci 
výše uvedeného projektu v době 

plánované letní odstávky plavec-
ké haly. Jeho uskutečnění by tak 
přineslo návštěvníkům plavecké 
haly v Bílině absolutně moder-
ní saunové prostory s vynikající 
technologií, které nemá v našem 
regionu konkurenci. Karel Schön

Plavecká hala v Bílině Zdroj: www.sportbilina.cz

Oprava 
V minulém 
čísle Bílinské-
ho zpravodaje 
jsme uvedli 
špatné telefonní 
číslo na pana Mi-
roslava Tomiše, 
který v Bílině 
vede oddíl ku-
želek. Pro zá-
jemce o kužel-
kářský sport jak 
ze strany ve-
řejnosti tak 
i poten-
ciálních 
n o v ý c h 
č l e n ů 
o d d í -
lu tedy 
platí te-
l e f o n n í 
číslo:

V minulém 
čísle Bílinské-
ho zpravodaje 
jsme uvedli 
špatné telefonní 
číslo na pana Mi-
roslava Tomiše, 
který v Bílině 
vede oddíl ku-
želek. Pro zá-
jemce o kužel-
kářský sport jak 
ze strany ve-
řejnosti tak 

724 570 808
- pan Miroslav Tomiš

Rekreační a sportovní zařízení Bílina zrekonstruovala  za finanč-
ní podpory města Bílina šatnový prostor a sociální zařízení ve sta-
ré budově na zimním stadionu. V současné době nevyužívaný pro-
stor se tak proměnil v moderní tělocvičnu – rozcvičovnu, která je 
primárně určena mládežnickým mužstvům.

Zařízení společnost vybavila 
gymnastickými míči, balanční-
mi podložkami, bossu, slackline, 
závěsnými posilovacími systémy 
TRX profesionál, koordinačními 
žebříky, podložkami florin a sli-
deboard, medicinbaly a zátěžemi 
pro posilování plněnými vodou. 
Tělocvična a její vybavení je kon-
cipováno tak, aby zde proškolení 
trenéři mohli provádět s mládeží 
vyrovnávací a rehabilitační cvi-
čení, posilovat hluboké svalstvo 
a rozvíjet koordinaci mladých 
sportovců. Pravidelným zařazením 
do tréninkového procesu tak mo-
hou předcházet vzniku svalových 
dysbalancí, vznikajících v důsled-
ku jednostranného zatížení. Své 
uplatnění zde najde i běhací pás, 
který byl do společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení zakoupen bý-
valým jednatelem a pro který ne-
měla společnost až do současnosti 
vhodné prostory a ani využití.

Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina budou nový prostor nabízet 
i v rámci pořádání hokejových, 
speciálních brankářských a kraso-
bruslařských kempů. Společnost 
tak zvyšuje atraktivitu bílinského 
zimního stadionu pro realizaci 
těchto sportovních akcí a reagu-
je na moderní standardy zimních 
stadiónů.  
Společnost Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina zakoupila na zá-
kladě enormní poptávky o půjčení 
bruslí v době Vánočních prázd-
nin, kdy nebylo naprosto možné 
uspokojit všechny zájemce, a vy-
soké půjčovnosti během celého 
dosavadního období dalších 18 
párů bruslí značek Bauer a Bauer 
– Nike do své půjčovny. Analýzou 
byly vybrány nejvíce poptávané 
velikosti a společnost tak hlásí 
plnou připravenost k uspokojení 
poptávek z řad bruslící veřejnosti.
 Karel Schön

Novinky ze společnosti
Rekreační a sportovní zařízení Bílina 
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Bílinská fotbalová přípravka 
si z Dubí přivezla pohár

Druhá třída stříbrná

Ve sportovní hale v Dubí u Teplic proběhl zimní turnaj fotbalo-
vých přípravek o pohár předsedy OFS Teplice, do kterého bylo 
přihlášeno 12 týmů.

Turnaj probíhal od listopadu 2012 
do února 2013, Bílinu reprezento-
valy 2 týmy, ročníky 2002 a 2003. 
Hlavní cenu,velký pohár si od-
vezla přípravka Bíliny ročníku 
2002 ve složení: složení: J. Haj-
zler, D. Zámostný, D. Hubáček, 
M. Matoušek, M. Lázo, K. Tran, 
A. Koubek, D. Schüssman a tre-
nér  Petr Procházka. Náš druhý 
tým skončil na 3 místě.Z indivi-
duálních cen si odvezli naši kluci 

poháry za nejlepšího brankáře, 
F. Dvořák r.2003 a D. Schüssman 
r.2002 za nejlepšího hráče turna-
je. Celý vítězný tým byl pozván 
na prohlídku stadionu FK Teplice 
a poté naši kluci nastoupili spo-
lečně s hráči FK Teplice na plo-
chu při zahájení utkání s Duklou 
Praha. Na přiložené fotografii 
jsou oba úspěšné týmy FK Bílina 
společně.
 Jaroslav Hubáček, Bílina

V sobotu 9.2.2013 se na bílinském zimním stadionu uskutečnil 
turnaj hokejistů ročníku 2005 a mladších za účasti zvučných 
týmů - extraligového Litvínova, prvoligového Mostu a Ústí a dále 
Roudnice n.L. a domácí Dráčata. Diváci mohli sledovat celkem 
deset utkání v minihokeji těchto nadějných hokejistů hraných 
na 2 x 20 minut hrubého času.

Naším prvním soupeřem byli Lvi 
z Ústí nad Labem, které jako tre-
nér přivezl vítěz z Nagana Honza 
Čaloun. Ve velice vyrovnaném  
utkání, plném velkého nasazení 
a bojovnosti se nakonec radova-
li Draci, kteří pokořili Lva, 6:3, 
když ještě po prvním dějství byl 
stav 2:2 .
I ve druhém utkání nás čekal 
soupeř zvučného jména. HC 
Litvínov. Naštěstí Draci se sou-
peřova slavného jména neza-
lekli a svého soupeře přebrus-
lili a doslova rozstříleli 16:4. 
V utkání se ukázala velká výho-
da čtyř tréninků v týdnu oproti 
dvěma, které mají v současné 
době nejmladší naděje extrali-
gové Vervy.
V úvodní části třetího duelu, ten-
tokrát proti sousednímu Mostu, 
se asi projevila únava po přestáv-
ce vyplněné obídkem. A tak, než 
jsme se vzpamatovali a rozkou-
kali, soupeř nám nastřílel v prv-
ní části pět branek a rozhodl tak 
o svém zcela zaslouženém vítěz-
ství. Ve druhé části jsme se už 
trošku otřepali a drželi se soupe-
řem krok, ovšem prohru 3:8 už to 
neodvrátilo.  

Jako poslední překážka na cestě 
za medailí se nám postavili hrá-
či z Roudnice. Roudnice do té 
doby nezískala v tabulce turnaje 
ani bod a tak v posledním utká-
ní toto chtěla změnit. Nastoupi-
la do utkání velice odhodlaně 
a předváděla vynikající výkon, 
za který byla odměněna vedením 
5:4 po první části utkání.  Naštěs-
tí po krátké domluvě o přestávce 
se naši borci probudili a zcela 
jednoznačně roudnické hráče 
přehráli konečným výsledkem 
15:6. 
Tabulka turnaje po odehrání po-
sledních utkání tak vydala ko-
nečné výsledky. Vítězem turnaje, 
bez ztráty jediného bodu, se stali 
hráči z Mostu. Stříbrné medaile 
získali zcela zaslouženě domácí 
borci HC Draci Bílina a bronz pu-
tuje tentokrát do krajského města 
Ústeckým Lvům. V tomto turnaji 
však získali medaile i čtvrtí hráči 
HC Litvínov a pátá HC Roudni-
ce. Všichni hráči podali výkony 
na hranici svých možností a tak 
si také všichni medaile po právu 
zasloužili.
Také byly oceněny individuální 
výkony. Nejlepším útočníkem 

byl ředitelstvím turnaje vyhlášen 
Adam Titlbach z HC Litvínov. 
Nejlépe bránícím obráncem byl 
vyhlášen Bohouš Křen z HC Most 
a  nejlepším brankářem se stal 
Honza Šifalda z HC Draci Bílina.

Sestava:

Šifalda 
Zdeněk – Beneš – Marišler – Adlt

Záhorec – Janko – Zechovská – Býna
Tůma – Chlán – Sýkora

VÝSLEDKY	HC	DRACI	BÍLINA:
HC	Draci	Bílina	–	Slovan	Ústečtí	Lvi			6:3	(2:2,	4:1)

Branky: Beneš 5, Chlán
Asistence: Zdeněk 2, Marišler, Býna, Tůma, Chlán

HC	Draci	Bílina	–	HC	Litvínov			16:4	(9:2,	7:2)
Branky: Chlán 7, Beneš 5, Źdeněk 2, Janko, Býna
Asistence: Tůma 5, Zechovská 3, Adlt 2, Záhorec 2, Janko, Býna, Sý-
kora, Marišler

HC	Draci	Bílina	–	HC	Most			3:8	(5:0,	3:3)
Branky: Beneš 3
Asistence: Janko, Býna, Tůma

HC	Draci	Bílina	–	HC	Roudnice	n.L.			15:6	(4:5,	11:1)
Branky: Beneš 5, Tůma 4, Chlán 4, Zdeněk, Býna
Asistence: Tůma 3, Sýkora 2, Býna 2, Zechovská 2, Záhorec 2, Beneš, 
Marišler, Adlt, Janko

Foto: Hana Marišlerová




