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● Strážníci řešili podnapilé řidiče ● Díky dotacím bude pokračovat regenerace a radnice se dočká výtahu ● Setkání 
pěstounských rodin ● Skatefi esta ● Souboj volejbalistů s počasím ● Mezinárodní vicemistr je z Bíliny ●

Mezinárodní hry dětí v Bílině
doprovázelo vedro, děti ale byly spokojené

Čtyři opravdu horké dny plné zábavy, soutěžení, výletů a dobré-
ho jídla mají za sebou účastníci mezinárodní akce pro děti Hry 
bez hranic – po čtyřech letech opět společně v Bílině. Šlo o me-
zinárodní setkání dětí z Bíliny a partnerských měst. Otcem myš-
lenky je starosta města Josef Horáček, který podobné akce viděl 
ve Francii. V Bílině se tak hry bez hranic konají letos podruhé, 
první ročník proběhl v roce 2009.
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Bílinského zpravodaje 

přeje dětem 
i učitelům 

krásné prázdniny.

Nejdelší cestu do Bíliny vážil tým 
z litevského Kelme. Soutěžit při-
jely také děti z polských měst Bil-
goraj a Jaraczewo či ukrajinského 
Novovolynsku. Nejkratší cestu 
absolvoval tým z Dippoldiswalde, 
které bylo hlavním partnerem pro-
jektu. Celé hry vyhrál tým domácí 
Bíliny zastoupený žáky Základní 
školy Aléská. Děti včetně dopro-
vodu byly ubytované v autokempu 
Kyselka a stravování měly zajiště-
né v restauraci U Kádi.
Program her, které začaly v úte-
rý 18. června příjezdem 
všech zúčastněných, byl 
velmi nabitý.  Hlavním 

autorem je ředitelka Domu dětí 
a mládeže v Bílině Krista Sý-
korová. „Já si myslím, že to byl 
tenkrát od pana starosty opravdu 
perfektní nápad pozvat všechny 
děti z našich družebních měst. 
Za chvilku opravdu ty hranice 
zmizí. Jazyková bariéra tady 
není. Všichni spolu kamarádí 
a to je velice dobře,“ pochválila 
myšlenku setkání ředitelka. Při 
plánování náročné akce využila 
bohatých zkušeností s pořádáním 
táborů. Vysvětlila, že se snažila 

sestavit aktivity s ohle-
dem na věk dětí, který se 
pohyboval mezi 10 a 13 

lety. Z usměvavých tváří dětí 
a nadšení pro soutěžení bylo vi-
dět, že svou práci odvedla dobře. 
Stěžejními body akce byly dvě 
soutěže – vědomostní a sportov-
ní. Vědomostní soutěž se konala 
ve středu v Kulturním domě Fon-
tána. Přemýšlení  a soustředění 
na otázky a soutěže kompliko-
vala nefunkční klimatizace, ale 
večerní diskotéku si děti užily 
i v opravdovém vedru. Čtvrteč-
ní dopoledne zabrala sportovní 
soutěž na atletickém stadionu. 

Za mohutné podpory fanoušků 
z bílinských škol bojovaly šesti-
členné týmy dětí  ve čtyřech dis-
ciplínách. Dopoledne odstartova-
ly závody na koloběžkách, násle-
dovalo přetahování lan,  střelba 
z pěnových pistolí a horolezecká 
stěna.  V pátek čekal na děti výlet 
do selského dvora v Braňanech 
a pak do Chomutova na Ka-
mencové jezero. Celé hry byly 
zakončeny slavnostním večerem 
na Kyselce a diskotékou. 

Pokračování na straně 6

Zahájení sportovních soutěží se ujal starosta Bíliny Josef Horáček. 
Tribunu zaplnily děti z bílinských škol.

Na slavnostní zahájení přijel i hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich 
Bubeníček (vpravo). V úvodu pronesl pár slov, popřál dětem a poté 
shlédl i s manželkou připravená vystoupení.
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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

Baráčníci pořádali den otevřených dveří

Dva případy podnapilých řidičů 
řešili o víkendu bílinští strážníci 

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2013

1.- 7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19. -25.8.

MŠ Švabinského 664 otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ Švabinského 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ Síbova otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ Aléská uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ Žižkovo údolí uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ Čapkova uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ Za Chlumem otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

V prvním případě se jednalo o ři-
dičku,  kterou  hlídka MP  kontro-
lovala  v  souvislosti  s  porušením 
zákazu  vjezdu.  Při  projedná-
vání  podezření  z  přestupku 
vyšlo  najevo,  že  si  řidička 
před  jízdou  notně  při-
hnula, a limonádou 
to  zcela  jistě  ne-
bylo.  Orientační 
dechová zkouš-
ka prokázala 1,9 
promile  alkoho-
lu,  opakovaná 
zkouška  pak 
ukázala hodno-
tu  přes  2  pro-
mile. 
Jak uvedl jeden 
z  přítomných 
strážníků,  bylo 
jednání  řidičky 
nepochopitelné 
i v tom, že musela 
vědět,  že  v  místě, 
kudy  jela,  je  zvý-
šený  počet  strážníků, 
neboť byla kontrolována 
v prostoru Kyselky, kde v tu dobu 
probíhal  rockový  koncert,  který 
předtím sama navštívila. 

Druhý  řidič  na  sebe  upozornil 
strážníky  sám.  Přestože  byla 
hluboká  noc, měl  na  vozidle 

rozsvícena  pouze  světla 
do mlhy. Navíc  jel  upro-
střed  sídliště  rychlostí, 

která  povolenou  pa-
desátku vysoce 
překračovala. 
Strážníci  zpočát-
ku  chtěli  řidiče 
pouze  upozornit 
na  nedostatečné 
osvětlení  vozi-
dla. To však pou-
ze  do  okamžiku, 
než  řidič  pro-
mluvil.  U  tohoto 
hříšníka  ukázal 
alkotest hodnotu 
1,45 promile alko-
holu. 
Oba  případy  budou 
mít  s  největší  prav-
děpodobností  soudní 

dohru.  Řidičce  i  řidiči 
hrozí trest odnětí svobody 

až na jeden rok, peněžitý trest 
nebo zákaz činnosti.
� F.�Krejčí

Někteří řidiči, přestože velmi dobře vědí, že alkohol za volant 
nepatří, nedbají na zákazy. Dva případy řidičů, kteří požili vět-
ší množství alkoholických nápojů, a přesto řídili vozidlo, řešili 
v uplynulém víkendu strážníci Městské policie Bílina. 

Dne  15.  června  2013  pořáda-
la  Obec  baráčníků  J.  Žižky 
z  Trocnova,  Bílina  „Den  ote-
vřených dveří“ spojený s výsta-

vou nejenom historie,  ale  i  zá-
jmové  činnosti  členů.  Tradiční 
vítání chlebem a solí samozřej-
mě nechybělo. Děkujeme všem, 

kteří  si  udělali  čas  a  přišli  nás 
navštívit.
Těšíme se na další setkání při po-
dobné akci. Poděkování patří také 

Skupině ČEZ a.s. za podporu naší 
organizace.

syndička�
Brožová�Drahomíra

ilustrační�foto�MP�Bilina

Topnou sezonu vystřídají letní odstávky
Preventivní údržba, diagnostika a  opravy primárních 
a sekundárních rozvodů; to jsou pravidelné aktivity bě-
hem prázdninových měsíců ČEZ Teplárenská, a. s., ze 
Skupiny ČEZ. Smyslem pravidelných letních odstávek je 
kontrola a opravy parovodů, horkovodů, výměníků a dal-
ších zařízení, které jinak v průběhu celého roku zajišťují 
bezproblémové a bezpečné vytápění a  ohřev vody pro 
všechny zákazníky společnosti nejen na severu Čech.
Bílina:
5. 8. - 9. 8. Odstávka centrálního napáječe z  elektrár-
ny Ledvice. Lokality: Za Chlumem, Teplické předměstí, 
město Střed, sídliště SuNN, primární odběry páry VS ČD 
a Hradlo, nové odběry na napaječi PP1,2 (odbor dopra-
vy, ZUŠ, zimní hala, ČP, správní budova SD)
12. 8. - 16. 8. Ledvice - odstávka horkovodu z Elektrárny 
Ledvice (V této době by již měla být v provozu tato lokalita.)
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Díky dotacím bude pokračovat regenerace panelového sídliště 
a budova radnice se dočká výtahu

Rozbité�chodníky�v�sídlišti�volají�po�opravě.

Město Bílina bylo opět úspěšné v získávání dotací. Důležitými 
úspěchy z poslední doby jsou schválené peníze na 4. etapu rege-
nerace panelového sídliště na Teplickém předměstí a přístvavbu 
osobního výtahu k budově radnice.

Žádosti byly podané do programů 
vyhlášených  Ministerstvem  pro 
místní rozvoj.

Díky	regeneraci		
konečně	hřiště

Čtvrtá etapa regenerace panelové-
ho sídliště na Teplickém předměs-
tí  se  bude  týkat  především  části 
mezi  čísly  popisnými  600,  601 
a 658 – 663. Stávající poškozené 
chodníky se dočkají oprav a dojde 
i k výstavbě nových. Mezi domy 
čísel popisných 600 a 601 a  také 
podél ulice M.Švabinského vznik-
nou parkoviště. Výměny se dočká 
věřejné  osvětlení  a  na  některých 
místech doplní nové. Regenerace 
zahrnuje také vybudování dvou 
menších  dětských  hřišť    úpravu 

zeleně.  Stavební  práce  by  měly 
začít  v  srpnu  a  hotovo musí  být 
do konce letošního roku. Předpo-
kládané náklady celé akce šplhají 
k  8  milionům,  zhruba  4  pak má 
Bílina  přislíbeno  z  Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Výtah	odstraní		
bariéry	v	pohybu

Přístavba osobního výtahu k bu-
dově  radnice  bude  velkým  kro-
kem vpřed. Odstraňování bariér 
při pohybu lidí, kteří mají ome-
zenou  schopnost  pohybovat  se, 
řeší  snad každý úřad. Ne všude 
je to ale tak jednoduché. V Bíli-
ně hraje významnou roli domlu-
va  s  památkáři,  protože  budova 
radnice  je  kulturní  památkou. 

Po  letech  se  však  nakonec  po-
dařilo  najít  kompromis.  Výtah 
bude vybudován v atriu radnice 
a  přístup  k  němu  umožní  zad-
ních vchod do radničního sklíp-
ku, tedy k místnosti, kde zasedá 
zastupitelstvo  města.  Práce  by 
opět měly  začít  zhruba  v  srpnu 
nebo září a konec je také pláno-

ván ještě v letošním roce. Nákla-
dy  na  vybudování  výtahu  včet-
ně  nutných  protipovodňových 
opatření  v  atriu  činí  zhruba  3,3 
miliony korun. Dotace byla vy-
počítaná z nákladů bez protipo-
vodňových  opatření,  tedy  z  cca 
2,6  milionu  korun  a  bude  činit 
1,3 mil. korun.  simi

Pasování na čtenáře
Slavnostní akt uvedení dětí  z prvních tříd mezi zkušené čtenáře do „Království hravé abecedy“ proběhlo ve dnech 25. - 26. června jako 
nová a věříme, že i tradiční akce Městské knihovny v Bílině pod názvem „Pasování na čtenáře.“

Do knihovny přišlo v tyto dny na 160 prvňáčků 
ze všech základních škol v Bílině. Po přivítání 
dětí  vedoucí  knihovny Mgr.  Zdenou  Jílkovou 
popřál  dětem  hezké  čtení  a  radost  z  pěkných 
knížek i starosta města pan Josef Horáček a ta-
jemník MÚ v Bílině Ing. Ladislav Kvěch.
Následovalo  povídání  o  knihovně,  k  čemu 
slouží,  kdo  ji  může 
navštěvovat  a  jak 
se chovat 
ke  knížkám. 
Děti předved-
ly svoji zku-
šenost s pís-
m e n k y 

a abecedou, psaním, přečetly krátké veršovánky 
a zasoutěžily si na téma pohádkových knížek. 
Po přečtení    čtenářského  slibu a pod přísahou 
meče našeho pana  rytíře Knižníka I. děti slíbily, 
že knížky budou opatrovat, chovat se k nim hez-
ky a budou se z nich učit spoustu nových věcí. 
Noví malí čtenáři byli slavnostně opásáni šerpa-

mi, které jsme pro ně zho-
tovili,  dostali  „List  čtená-
ře“  s  portrétem  přítomné-
ho  rytíře,  drobné  odměny 
a od paní učitelek sladkos-
ti a podepsali se do nové 
„Knihy čtenářů.“
Jako dárek dosta-

ly  všechny  děti  kartičku,  která  je  opravňuje 
k přihlášení se za čtenáře knihovny, kam musí 
do konce září přijít společně s rodiči, kteří po-
depíší přihlášku.
Na  závěr  slavnostního  dopoledne  následo-
vala prohlídka dětského oddělení   knihovny 
s ukázkou knížek, které  si děti mohou začít 
půjčovat.
Věříme,  že  knihovna bude  cílem  jejich  zájmu 
i v budoucnu.
Děti byly evidentně nadšené, akce byla úspěšná 
a my v knihovně jsme měli dobrý pocit z odve-
dené časově náročné práce.

Za�MěK�Bílina:�Petra�Zaťková
Foto:�Jaroslav�Vimr
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Bílinské sochy prošly jarní očistou

Setkání…

Vypadají,  že  žádnou  péči  nepo-
třebují,  jen tak si stojí, kamenné 
a  odolávají  dešti,  větru,  sněhu 
a  někdy  i  rukám  nenechavců. 
Řeč  je  o  sochách.  Málokdo  ví, 
že  i sochy potřebují pravidelnou 
údržbu,  aby vydržely  co nejdéle 
ve  svém  původním  stavu. Voda, 
která zatéká do skulinek v kame-
ni, mráz a vítr se na soše začnou 
dříve  či  později  podepisovat. 
Speciální ochrana zahrnuje čiště-
ní od různých nečistot a následu-
je impregnace, která by měla so-
chu chránit před průnikem vody. 
Ošetřením prošlo celkem 7 soch, 
některé sochy u takzvaného Pen-
tagonu, socha v Seifertově ulici, 
u  finančního  úřadu  na  Žižkově 
náměstí  či  na  pivovarském  ná-
městí v parčíku. Čištění provádě-
jí sami sochaři.  simi

Každý z nás má svého otce a svou matku. Většina z nás měla to štěstí vyrůstat v rodině se svými vlastními rodiči, sourozenci, teta-
mi, strýci… obklopeni  láskou, smíchem, porozuměním, pohlazením, ale i hubováním, přísností a zákazy. To vše patří do běžného 
rodinného života. V našem kraji se však bohužel nachází přeplněné dětské domovy, kojenecké ústavy a klokánky, a to dětmi, které 
toto štěstí nemají, dětmi, o které se z jakýchkoliv důvodů jejich rodiče nestarají a nezajímají se o ně.  Dětmi, které tímto mají velmi 
posunutou startovací životní čáru. 

Naštěstí existuje náhradní rodinná péče, která 
těmto dětem dává naději, že se jednoho dne 
dočkají a budou mít alespoň svou „náhradní“ 
rodinu. 
Tuto šanci v Bílině a přilehlých obcích má již 44 
dětí, které v  takovýchto „náhradních“ rodinách 
žijí. Lidem, kteří se o tyto dětí starají, se říká pěs-
touni, poručníci, nebo také osoby pečující. Děti 
jim však často říkají mami, tati, teto, strejdo… 
Tito  „rodiče“  a  „jejich“  děti  se  začátkem 
června  sešli  v  zasedací místnosti MÚ v Bí-
lině. Měli možnost se navzájem poznat, po-

povídat  si,  podělit  se  o  své  zkušenosti. Ale 
hlavním  důvodem  tohoto  setkání  však  bylo 
vzdělávání.  Od  nového  roku  totiž  vstoupila 
v  platnost  novela  zákona  o  sociálně-právní 
ochraně dětí,  ze které vzešla, kromě  jiného, 
také  novinka,  která  ukládá  pěstounům  po-
vinnost vzdělávání v minimálním rozsahu 24 
hodin ročně. Tento první vzdělávací kurz byl 
zaměřen na rozvoj komunikačních schopnos-
tí dětí, vedený paní doktorkou Vlastou Šedou. 
Pěstouni a „jejich“ děti si z této akce odnesli 
nejen nové zkušenosti, poznatky, ale také  zá-

žitky získané výhledem na celé město z ocho-
zu radniční věže.
V  závěru  bych  tímto  chtěla  poděkovat  paní 
doktorce Šedé, která velmi pěkně a zajímavě 
vedla  seminář,  své kolegyni  Jaroslavě Heri-
ánové Dis., za pomoc při realizaci, Kátě Žo-
fkové za pořizování fotografií a samozřejmě 
také  pěstounům  a  dětem,  že  dorazili  v  tak 
hojném počtu. 
Těším se na další setkání.

Bc.�Michaela�Štěpánková,
OSVaZ�–�náhradní�rodinná�péče

Vzpomínka
Dne 4. 7. 2013 uplynulo 5. let 
od úmrtí našeho milovaného 
syna Petra Trunečka.
S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr s rodinou.

���������������������Poděkování
               Chtěli bychom poděkovat staniční sestře p.Gondekové 
a ostatním sestrám na oddělení A LDN Hornické poliklinice Bílina 
za hezkou péči o mojí maminku paní Marii Proškovou.
Dcera Dáša s rodinou.  Dagmar�Brejníková

Vážená paní vedoucí,
dovolte,  abych Vám  i Vašim  zaměstnancům  po-
děkovala  za  krásnou  akci  pro  žáčky  prvních  tříd 
- Pasování na čtenáře. Dětem i paní učitelkám se 
akce  velmi  líbila  a myslím,  že  se Vám  podařilo 
získat nové členy Vaší knihovny a spolu s učiteli 
jste  přispěli  ke  zlepšení  čtenářských  dovedností 
našich žáků. Ještě jednou velmi děkuji za všechny 
akce, kterých se naše škola v tomto školním roce 
zúčastnila a doufám, že v nich budete pokračovat 
i v dalších letech. Vám i Vašim zaměstnancům přeji 
krásnou dovolenou a spousty spokojených čtenářů.
S pozdravem Mgr. Ivana Svobodová, ZŠ Lidická

Paní  učitelky  děkují  za  krásnou  akci  Pasování 
na čtenáře! Dětem se to moc líbilo, byly nadšené 
jak z akce, tak i z dárečků. Paní učitelky zhod-
notily,  že  i  program  byl  načasovaný  perfektně, 
že  se  děti  nestihly  nudit.  Takže  chvála  od  dětí 
i od p. učitelek! ☺ Ještě jednou děkujeme a těší-
me se na další spolupráci.
Hezké léto  Gábina Hudáková, ZŠ Aléská
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Altán na Kyselce se dočká opravy

Skatefiesta II. for Madla

Po roční přestávce jsme se rozhodli uspořádat závody ve skateboardingu Skatefiesta, kterých se v roce 2011 zúčastnilo 30 jezdců 
ve dvou kategoriích. Díky vstřícnému přístupu ředitelky ZŠ Chlum Mgr. Evy Flenderové jsme opět využili skatepark na pozemku 
školního hřiště. Jelikož toto zařízení slouží místním jezdcům již několik let, bylo potřeba znova natřít kovové povrchy překážek, což 
zvládla svépomocí parta organizátorů s využitím finančních prostředků, které na konání závodů poskytlo město Bílina.

Stejně  jako  při  prvním  ročníku 
jsme rozdělili závodníky do dvou 
kategorií - do 14 let a starší a nově 
byla  vypsána  i  soutěž  jezdců 
na  freestylových  bmx  kolech. 
Tradičně  se  nevybíralo  zápisné, 
aby  akce  zůstala maximálně ote-
vřena.  Pro  zachování  objektivi-
ty  byla  angažována  porota  z  řad 
představitelů  České  asociace 
skateboardingu,  které  předsedal 
známý  rider  Martin  Vichr.  Ceny 
pro nejúspěšnější pak zajistil Petr 
Kořínek a jeho obchod sk8parkel-
dorado.cz.
Samotný  contest  se  uskutečnil 
v sobotu 8. června a počasí přálo 
snad  až  příliš  o  čemž  svědčí  vy-
nucená  návštěva  speakera  Jirky 
Charváta  na  pohotovosti  –  dia-
gnóza  úpal.  S  koncem  registrace 

jsme napočítali 35 účastníků včet-
ně osmi bmx cyklistů.  Každý jez-
dec  na  skateboardu  dostal  mož-
nost předvést své umění ve dvou 
45  vteřinových  jízdách.  Nejlepší 
čtyři  v  kategorii  do  14  let  a  šest 
v kategorii nad 14  let postoupilo 
do  finálové  rozjížďky. Závodníci 
na bmx pak měli jednu minutovou 
jízdu, po níž byl vítězem vyhlášen 
zcela  bez  debat  nejlepší  David 
Wagner.
Skateři  mladší  14  let  předvedli 
velmi vyrovnané  jízdy, porota  se 
zapotila  ještě  trochu  víc,  než  tři-
ceti  stupňové vedro  žádalo  a  na-
konec  z  jejich  hlav  a  zápisníků 
vzešlo  pořadí:  1.  Radek Košťák, 
2. Adam Hamak,  3.  Jirka Vlach. 
Starší  borci  pak  dostali  do  varu 
asi  stohlavé  publikum  a  za  vý-

razné  podpory  speakerů  Keřkina 
a Charviho  sázeli  trik  za  trikem. 
K  vidění  byly  velmi  technické 
kousky na zábradlích a velké po-
lety, především přes centrální pře-
kážku se místy létalo až na beton 
za ní. O vítězi však pochyb neby-
lo, blonďák s pavoučíma nohama, 
Tomáš  Moravec  z  Duchcova, 
byl  jednoduše  „too  high.“  Dru-
hý  skončil  Lukáš  „Metaxa“ Rulf 
a třetí punker Míla Hulman.
Součástí  akce  byla  afterparty 
v kině Hvězda, kde svou punkroc-
kovou  energii  rozdávaly  kapely 
Remember  the  Heroes  a  Fallen 
Faith  z  Teplic  a  osečtí  The  See-
gers. Kdo přišel,  nelituje,  ostatní 
klidně mohou!
Díky  za  neobyčejně  příjemný 
den  patří  :  crew  – Alois  Kadaš, 

Richard  Hamak,  Michal  Lavo, 
Petra Musílková, Michal  Svobo-
da, Elíí Kadašová  a  ostatní,  spe-
akerům  –  Charvi,  Keřkin,  Wer-
ny, porotě – Martin Vichr,  Jakub 
Brož,  Pavel  Beran,  sponzoring 
– sk8parkeldorado.cz a Faces are 
Fiction, zmíněným kapelám, Oto-
vi Schneiderovi a Vladimíru Vol-
manovi  za  ozvučení, městu Bíli-
na, Mgr.  Evě  Flenderové  a  panu 
správci ze ZŠ Chlum za shovíva-
vost.
Akce  byla  věnována  Františkovi 
„Madlovi“ Pokornému a  já mys-
lím, že by se mu líbila.
Více  info  a  fotografie  naleznete 
zde:  https://www.facebook.com/
events/517381471655595/

Jaroslav�Talácko,�
Člověk�v�tísni�Bílina

Lukáš�„Metaxa“�Rulf,�5-0�grind,�foto:�Tereza�Kovaříková Tomáš�Moravec,�50-50�grind,�foto:�Tereza�Kovaříková

Altán  v  lázeň-
ském  parku  je 
oblíbeným  cílem 
lidí,  kteří  se  pro-
cházejí  Kyselkou. 
I  když  je  dřevěný 
a oproti lázeňským 
budovám  nijak 
velký, k bílinským 
lázním  neodmy-
slitelně  patří.  Pro 

někoho má takové kouzlo, že se zde 
dokonce  rozhodl  uspořádat  svat-
bu. A  takových  svateb  a mnohých 
dalších událostí by mohlo být více, 
kdyby  se  dřevěná  památka  poma-
lu  nerozpadala.  Město  Bílina  jako 
vlastník památky se  rozhodlo altán 
opravit. Na pokrytí nákladů přispěje 
nemalou  částkou  také Ministerstvo 

kultury.  Prostřednictvím  jeho  Pro-
gramu  regenerace  městských  pa-
mátkových  rezervací  a  městských 
památkových  zón  žádalo  oddělení 
regionálního rozvoje města o dotaci. 
Nebylo to však možné až do té doby, 
co se altán opět stal majetkem města 
Bíliny,  zatímco  předtím  byl  v ma-
jetku obecně prospěšné společnosti, 
kterou město kdysi zřídilo kvůli pro-
nájmu lázní. 
Altán se dočká nových stran kon-
strukce, schodů i podlahy. Na vše 
bude  dohlížet  památkář,  aby    si 
stavba  zachovala  svůj  původní 
ráz.  Náklady  na  opravu  šplhají 
k  0,5 milionu  korun,  dotace  činí 
necelých 170 tisíc. Opravy budou 
probíhat během prázdnin, kdy by 
také mělo být hotovo.  simi

Altán�vyžaduje�opravy�
„od�hlavy�až�k�patě“.�Vpravo�nahoře�detail�poškozeného�schodiště.
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Mezinárodní hry dětí v Bílině
doprovázelo vedro, děti ale byly spokojené
Vybraných částí programu, přede-
vším  pak  zahájení,  se  zúčastni-
li  také  představitelé  Ústeckého 
kraje, konkrétně hejtman Oldřich 
Bubeníček a samozřejmě také ve-
dení města Bíliny – starosta Josef 
Horáček,  místostarosta  Zdeněk 
Rendl,  tajemník  Ladislav  Kvěch 
a radní René Štěpánek.
Ústecký kraj prostřednictvím Fondu 
Ústeckého kraje 2013 nemalou část-
kou přispěl na pobyt, stravování a ak-
tivity pro družstva z Polska, Ukrajiny 
a Litvy. : Určitě je to výborná akce, 
i  proto  ji  Ústecký  kraj  podporuje. 
Je to vlastně jako olympiáda, proto-

že přesně po čtyřech letech se koná 
v Bílině druhý ročník , jsou tady děti 
z  pěti  zemí,  z  Polska  dokonce  dva 
týmy z družebních měst,“ uvedl hejt-
man Oldřich Bubeníček při úvodním 
večeru v KD Fontána.
„Ta myšlenka mě napadla asi před 
pěti lety, protože se mi líbili podob-
né akce, které jsem viděl ve Francii, 
kde se děti podobně scházely. Tak 
i proto jsem se tenkrát rozhodl, že 
oslovím  naše partnery, které máme 
v těchto státech , co by řekli té myš-
lence, že bych zde v Bílině Hry Bez 
hranic udělal. Samozřejmě, že se to 
líbilo,  protože na děti  slyší  každý. 
Takže jsme to dali dohromady, při-

pravili  dětem  program,  partnerská 
města se sjela a mělo to tenkrát vel-
kou odezvu. A protože utekly další 
čtyři roky od prvních her, tak když 
jsem byl v loňském roce na návště-
vě  v Novovolynsku,  tak  jsem  jim 
tam  slíbil,  že  to  letos  uspořádáme 
ještě jednou.  A také se to povedlo,“ 
vysvětlil si starosta Josef Horáček.
I  přes  opravdu  horké  dny  a  pár 
drobných zádrhelů, které se vždy 
při  pořádání  tak  rozsáhlé  akce 
objeví,  se  účastníci  i  pořadatelé 
shodli,  že  letošní Hry bez hranic 
se opravdu povedly.
Velké  poděkování  patří  samozřej-
mě těm, kteří projekt finančně pod-

pořili  a  to:  Evropské  unii,  Fondu 
malých projektů Cíle 3 přes Euro-
region  Labe,  Skupině  ČEZ  a  Ús-
teckému kraji. Skvělou práci při or-
ganizování odvedl personál Domu 
dětí a mládeže v čele s Kristou Sý-
korovou, realizační tým z MÚ Bíli-
na, překladatelé a velkým přínosem 
byli také studenti Podkrušnohor-
ského gymnázia v Bílině.

Jana�Šimková�s�využitím��
rozhovorů�od�Karla�Schöna

Velký�dík�patří�také�školám�
a�fandícím�dětem,��

Základní�umělecké�škole��
G.W.�a�skvělé�skupině�EXIT.

Pořadí:
1. Bílina
2. Bilgoraj
3. Jaraczewo
4. Novovolynsk
5. Dippoldiswalde
6. Kelme

�

�

�

�

�

�

Dokončení�ze�strany�1
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Do života byly přivítány tyto děti:
Krša Petr, Řeháková Rozálie, Majkutová Viktorie,

Láníková Kateřina, Kolařík Tadeáš, Matušek Tomáš,
Léblová Michaela, Lébl Vojtěch, Bosmanová Nela,

Šlajs Michal, Šlajs Samuel a Křivánek Dominik

Haló, léto, haló
Koncert tanečního oboru ZUŠ Gustava Waltera

Vítání občánků

Proč jsme ve dnech doznívajících 
povodní  zvolili  pro  závěrečný 
koncert  právě  tento  název,  není 
určitě zapotřebí vysvětlovat. S lé-
tem  jednak  přicházejí  prázdniny 
a  navíc  doufáme,  že  krásné  vy-
stoupení plné pohybu a hudby ob-
měkčí přírodu a pomůže přivolat 
léto ve své nejlepší podobě. 
Koncert,  který  se  tradičně konal 
v  bílinském  městském  divadle, 
se  od  předešlých  lišil  ve  dvou 
zásadních  bodech.  Především  se 
jednalo  o  sólový  projekt  taneč-
ního  oboru,  v  jehož    rámci  byl 
hudební  obor  prezentován  pou-

ze zpívajícími dětmi z přípravky 
a  druhou  změnou  byla  modera-
ce.  Té  se  ujaly  samy  studentky 
tanečního  oboru  Dana  Izerová 
a Tereza Izerová. 
Již  první  číslo  přibližně  hodino-
vého programu bylo zajímavé až 
překvapující.  Fakt,  že  dívky  tan-
čily za spuštěným filmovým plát-
nem zezadu prosvíceným  tak,  že 
divák sledoval  tmavé siluety, vy-
volal v sále pochybnosti, naštěstí 
jen  polohlasem  sdělené,  zda  se 
nejedná  o  výsledek  zapomnětli-
vosti místního  technika. Ujišťuji, 
že to byl skutečně záměr. 

Své  umění  předvedli  postupně 
v  choreografiích  paní  uč.  Petry 
Běláčové  žáci  nebo  přesněji  spí-
še  žákyně  a  žáci  od  přípravných 
ročníků až ke studiu pro dospělé. 
Diváci  tak  navštívili  Havaj,  za-
hlédli  Esmeraldu  z  Hugova  ro-
mánu, malé Motýlky a  ještě  roz-
tomilejší Kuřátka - děti z taneční 
přípravky. Shlédli baletní fantazii 
na Gershwinovu Rapsodii v mod-
rém  a  v  jedné  choreografii  jim 
bylo  opět  připomenuto,  že  letos 
až příliš  často Prší,  prší. Taneční 
koncert  byl  také  zároveň  absol-
ventským  vystoupením  Terezy 

Líškové,  absolventky  1.  stupně 
základního studia a Veroniky Šul-
cové,  absolventky  studia  pro  do-
spělé. Dívky  dostaly  od  své  uči-
telky drobné dárky, paní učitelce 
byla  předána  krásná  kytice  a  při 
závěrečné  děkovačce  odměnili 
diváci všechny účinkující upřím-
ným potleskem.  
Odcházel  jsem  spokojen  s  přá-
ním, aby koncert, který si hudební 
obor  naplánoval  k  uskutečnění 
venku  před  naší  školou  o  něko-
lik  dní  později,  byl  stejně  vyda-
řený jako toto podvečerní setkání 
s tancem.  Bc.�Jiří�Kopa

Vítání  proběhlo  ve  velmi  hezké 
atmosféře. Děti z Mateřské školy 
M.Švabinského  nám  přednesly 
básničky,  které  si  na  tuto  slav-
nostní akci připravily.  
Ani tentokráte nechyběly budoucí 
zdravotní  sestřičky  ze  Zdravotní 
školy Teplice, které jsou nedílnou 
součástí naší akce. Požádali jsme 
rodiče  a ostatní  příbuzné,  aby  se 
nám  podepsali  do  naší  pamětní 
kroniky  a  v  upomínku  na  tento 

slavnostní den, si rodiče převzali 
pamětní listinu, dárky a děti z ma-
teřské  školy  předaly  maminkám 
květinu.

Milí spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou po-
přát hezké léto, aby se na nás slu-
níčko  více  smálo  a  zároveň  vás 

pozvat  na další  setkání  v  obřadní 
síni Městského úřadu Bílina, které 
se uskuteční ve dnech: 24. 9. 2013.         
Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít na matriku č. dveří 212, 
I.  poschodí,  kde  předloží  rodný 
list  dítěte  a  svůj  občanský  průkaz 
-    nejpozději  týden  před  konáním 
slavnostní akce, t.j. 16. 9.2013.
Za�odbor�správní�a�vnitřních�věcí�-�

matrika:�Miloslava�Uhrová
tel.�417�810�848,�uhrova@bilina.cz

Dne 25. 6. 2013 se uskutečnilo druhé vítání nově narozených občánků našeho města v tomto roce. Obřadní síň byla opět zaplněna 
do posledního místečka. Naše maličké přivítal pan starosta Josef Horáček.   
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Kulturníservis
PROJECT	ELEMENT	BÍLINA

15. červenec - 19. červenec  
9.	ROČNÍK		

LETNÍHO	TANEČNÍHO	
WORKSHOPU	

Pětidenní taneční workshop 
pořádaný skupinou Dance2xs 
ve spolupráci s KC Kaskáda 
v Bílině. Již devátým rokem 
vám přinášíme osvědčenou 
kvalitu výuky, profesionální 
a individuální přístup všech 

lektorů, rodinnou a přátelskou 
atmosféru a každovečerní 

neutuchající zábavu.

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
3. červenec  – 25. srpen 2013 

FRANTIŠEK	BODLÁK		
–	OBRAZY

Prodejní výstava olejomaleb 
s nádechem surrealismu - 

výtvarníka Františka Bodláka 
z Mostu. 

Vstupné zdarma

DIGITÁLNÍ LETNÍ KINO KYSELKA
Prodej vstupenek pouze na místě od 20.00 hodin. 

Při nepříznivém počasí – trvalý déšť, bouřky se nehraje!

Čtvrtek 4. červenec 21.30 hodin
BLING	RING:	JAKO	VIPky	–	2D
USA/Krimi/Drama. České titulky.
Celebrity - jsou slavné, jsou sexy, 
ve svých dokonalých outfitech 
vypadají naprosto božsky. Tenagerky 
Rebecca, Nicki, Chloe a Sam 
jsou kamarádky z lepších rodin 
a Hollywoodské hvězdy milují. 
Hrají: Katie Chang, Israel Broussard, 
Emma Watson …
Vstupné: 100,- Kč/90 minut P-12

Pátek 5. červenec 21.30 hodin
PODFUKÁŘI	–	2D
USA/Thriller/Krimi. České titulky.
Skupina čtyř špičkových iluzionistů 
„Four Horseman“ v napínavé hře 
na kočku a myš s FBI a finančními 
magnáty. 
Hrají: Jesse Eisenberg, Morgan 
Freeman, Woody Harrelson …

Vstupné: 100,- Kč/95 minut  P-12

Pátek 5. červenec 24.00 hodin
LESNÍ	DUCH	–	2D
USA/Horor/Thriller/. České titulky.
Pět mladých lidí v odlehlé chatě 
probudí zlé duchy a začne boj 
o přežití.
Hrají: Shiloh Fernandez, Jane Levy, 
Jessica Lucas …
Vstupné: 90,- Kč/95 minut P-15

Sobota 6. červenec 21.30 hodin
MUŽ	Z	OCELI	–	2D	
USA/Kanada/VB/Akční/
Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi. České 
titulky.
Mladý chlapec zjistí, že má 
mimořádné schopnosti a že není 
z této planety... Hrají: Henry Cavill, 
Amy Adams, Russell Crowe …
Vstupné: 100,- Kč/148 minut P-12

Čtvrtek 11. červenec 21.30 hodin
PACIFIC	RIM	–	ÚTOK	NA	ZEMI	
–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný. 
Český dabing.
Z moře se vynoří obrovské příšery 
Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá miliony životů. 
Hrají: Idris Elba, Charlie Hunnam, 
Charlie Day …
Vstupné: 100,- Kč/124 minut P-12

Pátek 12. červenec 21.30 hodin
REVIVAL	–	2D
ČR/Komedie/. České znění.
Komedie Revival vypráví příběh čtyř 
muzikantů, jejichž rocková skupina 
SMOKE se za nejasných okolností 
rozpadla v roce 1972, a kteří se – 
každý z jiných důvodů – rozhodli 
pokusit o její velkolepý comeback... 
Hrají: Bolek Polívka, Zuzana 
Bydžovská, Miroslav Krobot …
Vstupné: 100,- Kč/116 minut P-12 let

Čtvrtek 18. červenec 21.30 hodin
R.I.P.D.	-	URNA:		
ÚTVAR	ROZHODNĚ	NEŽIVÝCH	
AGENTŮ	–	2D
USA/Akční/Krimi/Komedie/. České 
titulky. 
Nick Walker (Ryan Reynolds) 
byl elitním detektivem, jenže 
pak to schytal během jedné akce 
a v odchodu na věčnost mu 
nezabránila ani neprůstřelná vesta. 
Místo paní Zubaté na něj ale 
čeká mimořádně strohá policejní 
důstojnice (Mary-Louise Parker), 
která mu jako bývalému skvělému 
poldovi nabídne práci u URNA, 
Útvaru rozhodně neživých agentů. 
Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, 
Kevin Bacon …
Vstupné: 120,- Kč/110 minut P-12
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Setkání 
s herečkou 

M. Kantorkovou 
přeloženo
Z důvodu akutní 

hospitalizace paní 
Miriam Kantorkové bylo 
setkání s touto herečkou 

v úterý 25. června 
narychlo zrušeno. 

Všem návštěvníkům 
našich akcí se tímto 

omlouváme.
Náhradní termín setkání 

bude v lednu 2014. 
Přesné informace budou 

zveřejněny na našich 
programech a v tisku.

Městská knihovna 
v Bílině

Městská knihovna v Bílině 
připravila 
pro děti a mládež 
prázdninovou VÝTVARNOU SOUTĚŽ 
s tématem  
„Ta je dobrá, tu jsem o prázdninách přečetl(a)“

Máte nějakou zajímavou knihu, kterou o prázdninách 
budete číst nebo jste již přečetli 

buď sami nebo vám byla přečtena třeba rodiči? 
Líbila se Vám? Chcete ji doporučit i svým kamarádům? 
Výtvarně můžete zpracovat, co se vám v knížce líbilo. 

Jak, kde anebo s kým jste o prázdninách četli.
Hraje se o knižní a další ceny pro autory 

nejzajímavějších výtvarných prací.
Všechny práce vystavíme v prostorách knihovny 
na Mírovém náměstí, aby si je mohli prohlédnout 

všichni návštěvníci.

Věkové kategorie:
do 10 let

od 11 do 19 let

Obrázky odevzdávejte na dětském oddělení Městské 
knihovny na Mírovém náměstí, též v knihovně 

na pobočce Za Chlumem nebo v Panelovém sídlišti.
Nezapomeňte každý příspěvek opatřit:  jménem autora, 

datem narození, kontaktem a názvem práce

Termín odevzdání: do pátku 13. září 2013

Zveme všechny děti k účasti 
v prázdninové LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
na téma „Můj prázdninový svět“

Psát můžete o tom, jak prázdniny prožíváte 
nebo jaké prázdniny chcete zažít. Chybět 

nemusí dobrodružství, cestování, noví kamarádi…
Hraje se o knižní a další ceny pro autory 

nejzajímavějších prací.
Všechny vaše práce rádi zveřejníme v prostorách 

knihovny na Mírovém náměstí.
Soutěže se může zúčastnit 

každé dítě a mládež do věku 19 let.

Věkové kategorie:
do 9 let

od 10 do 14 let
od 15  do 19 let

Své práce můžete psát na počítači nebo čitelně rukou, 
mohou být  doplněny ilustracemi.

Odevzdávejte na dětském oddělení Městské knihovny 
na Mírovém náměstí, 

též v knihovně na pobočce Za Chlumem nebo 
v Panelovém sídlišti. 

Nezapomeňte každý příspěvek opatřit:  jménem autora, 
datem narození, kontaktem.

Termín odevzdání: do pátku 13. září 2013

Autory nejzajímavějších prací oceníme  při nejbližší 
kulturní akci knihovny, kam je rádi pozveme.

Program akcí
úterý
16. 7.
14.00 - 17.00

prázdninové dílničky 
„Vlastnoručně“

Výtvarná dílna pro děti. Podle zajímavých knih budeme vyrábět PAPÍ-
ROVÉ MASKY, zdobené různými materiály.    Vstup volný.

čtvrtek 
18. 7. 
17.00

prázdninový „Čaj o páté“
FENG SHUI

Mgr. Tereza Viktorová
Přiblížení starobylé disciplíny, která je nedílnou součástí původní čínské 
kosmologie a medicíny. Zabývá se člověkem v prostoru a čase, přírodní-
mi a vesmírnými zákonitostmi, které ovlivňují každodenní život. Pomocí 
této nauky můžeme harmonicky utvářet své životní prostředí a tím ovliv-
ňovat sebe sama.
Klubovna Městské knihovny.    Vstup dobrovolný

úterý 
23. 7.
14.00 - 17.00

prázdninové dílničky 
„Vlastnoručně“

Dílničky pro děti. Podle zajímavých námětů z knih vyrobíme jednoduchá 
ZVÍŘÁTKA Z PAPÍRU.    Vstup volný

úterý 
30. 7.
14.00 - 17.00

prázdninové dílničky 
„Vlastnoručně“

Přijďte si vyrobit hru pro zábavu a volný čas PEXESO. Námětem budou 
knížky z dětského oddělení.    Vstup volný

termíny 
(středy): 
pro MŠ časy 
dle domluvy

17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8.
„Se školkou do knihovny“

Prázdninový výtvarný program výhradně pro děti z mateřských škol.
Dle výběru budeme podle zajímavých námětů z knih vyrábět 
PAPÍROVÉ MASKY, zdobené různými materiály nebo hru pro 
zábavu a volný čas PEXESO.
Možnost prohlédnout si knihovnu a výstavu dětských výtvarných 
prací z MŠ Švabinského.
Nutná rezervace na tel: 605 440 891. Na jednu akci doporučuje-
me účast maximálně 16 dětí.    Vstup volný

ČERVENEC	2013
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Zastupitelstvo města na svém  5. zasedání, které se uskutečnilo 20. 6. 2013 mimo jiné:

Rozvodněná Bílina objektivem V. Webera

Zvolilo:
■ Paní MUDr. Alenu  Jelínkovou 
(BSD) členem Rady města Bíliny.

Schválilo:
■  Uzavření  smlouvy  o  poskyt-
nutí  finanční  dotace  v  celkové 
výši  350.000 Kč  z  rezerv  města 
–  přebytku  hospodaření  na  pro-
vozní  náklady  budovy  gymnázia 
v Bílině, mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem  a  Podkrušnohor-
ským gymnáziem Most, pracoviš-
tě Bílina, jako příjemcem. 
■  Přijetí  dotace  ve  výši 
575.000 Kč z programu Preven-
ce  kriminality  2013  Minister-
stva  vnitra ČR a  přesun podílu 
města  z  kapitoly  09  ve  výši 
64.000 Kč na realizaci projektu 
„Asistenti  prevence  kriminali-
ty“.
■  Navýšení  rozpočtu  odboru 
nemovitostí  a  investic  o  částku 
1.788.000 Kč  na  předfinancování 
akcí „Zateplení MŠ Za Chlumem, 
MŠ  Čapkova  a  budovy  Měst-
ských technických služeb Bílina“.
■ Přijetí neinvestiční účelové do-
tace z Programu prevence krimi-
nality  na  víkendový  pobyt  a  pří-
městský tábor ve výši 209.000 Kč, 
včetně úpravy schváleného podílu 
města,  dle  návrhu  předloženého 
vedoucí finančního odboru.
■  Navýšení  rozpočtu  odboru 
nemovitostí  a  investic  o  částku 
305.000 Kč  jako  předfinancování 
akce „Městská památková zóna – 
oprava altánu v  lázeňském parku 
+ obnova fasády objektu Komen-
ského č. p. 26“.

■  Navýšení  rozpočtu  odboru 
nemovitostí  a  investic  o  částku 
2.134.000 Kč  na  předfinancování 
akce  „Sanace  skalního  masivu 
Kostrlík“.
■ Přijetí dotace z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost ve výši 6.124.000 Kč na pro-
jekt  Sociální  služby  pro  Integro-
vané centrum prevence. 
■ Přijetí platby od ČEZ Tepláren-
ská,  a.  s.,  za  poskytnutí  reklamy 
ve  výši  100.000 Kč,  která  bude 
použita  na  rekonstrukci  parních 
saun v plavecké hale. 
■  Uzavření  darovací  smlouvy 
mezi městem Bílina jako obda-
rovaným  a  paní  Hanou  Mages 
bydlištěm  Dortmund  jako  dár-
cem.  Předmětem  je  darování 
pozemku  p.  č.  2087/15  k.  ú. 
Bílina. 
■  Uzavření  aktualizované  zaklá-
dací  smlouvy  o  založení  obecně 
prospěšné  společnosti  TERRA 
NATURA  z  18.02.2004,  mezi 
městem  Bílina,  Severočeskými 
doly, a. s., obcí Hrobčice, panem 
Lubošem  Horou,  panem  Jindři-
chem Luňákem a panem Františ-
kem Tomanem, dle  návrhu před-
loženého  tajemníkem  městského 
úřadu. 
■  Záměr  prodeje  nepotřebného 
movitého majetku – osobního au-
tomobilu  Škoda  Superb  2.0  TDI 
obálkovou metodou, kdy vyvolá-
vací  cena  je  stanovena na částku 
175.000 Kč. 
■ Zakoupení  speciálního  vozidla 
–  ramenového  nakladače  kon-
tejnerů  Městskými  technickými 

službami  Bílina  formou  leasin-
gu  s  použitím  rezervního  fondu 
ve  výši  1.000.000 Kč  na  první 
splátku.
■  Zařazení  provedení  protipo-
vodňových  opatření  na  Syčivce 
do plánu investic roku 2014 ve fi-
nančním  objemu  4.000.000 Kč. 
Zároveň  pověřuje  odbor  nemo-
vitostí  a  investic  přípravou  akce 
ve  spolupráci  s  Povodím  Ohře, 
s. p.
■  Závěrečný  účet  města  za  rok 
2012  v  souladu  se  zněním  §  17 
zákona  250/2000  Sb.  o  obcích, 
odst.  7,  písm.  a)  bez  výhrad, 
včetně  zprávy  o  výsledku  pře-
zkoumání  hospodaření  města 
za rok 2012.
■ Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 17.04. 
do 29.05.2013.

Vydalo:
■  Obecně  závaznou  vyhlášku 
města č. 4/2013 o regulaci provo-
zování sázkových her, loterií a ji-
ných  podobných  her,  s  účinností 
patnáctým dnem po dni  vyhláše-
ní.  Provozování  sázkových  her, 
loterií a jiných podobných her se 
povoluje  v  provozovnách  v  ul. 
Želivského  67/6,  Za  Chlumem 
896, Za Chlumem 821 a Wolkero-
va 75/5 v Bílině.
■  Obecně  závaznou  vyhlášku  č. 
6/2013,  kterou  se  stanovují  pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Bílina a vy-
mezují  prostory  pro  volné  pobí-
hání  psů,  s  účinností  patnáctým 
dnem po dni vyhlášení..

Vzalo	na	vědomí:
■  Rezignaci  pana  Michala  Mle-
je, zvoleného za B10, na mandát 
člena Zastupitelstva města Bíliny, 
a to k 29.04.2013.
■  Prohlášení  pana  Ing.  arch. 
Vladimíra  Volmana  (B10)  čle-
nem  Zastupitelstva  města  Bíliny 
k  30.04.2013,  s  náležitostmi  slo-
žení slibu 20.06.2013. 
■  Informace  vedoucího  odboru 
nemovitostí a investic o stavu Ho-
telu U Lva a zároveň souhlasí se 
zpracování  znaleckého  posudku 
jako vstupního materiálu pro dis-
kuzi  o možnosti  prodeje  objektů 
Hotelu U Lva.
■  Splnění  usnesení,  kterým  bylo 
tajemníkovi  městského  úřadu 
uloženo  předložit  všem  členům 
zastupitelstva města výsledek ne-
závislého  auditu  v  KC  Kaskáda, 
který byl zadán  Ing. Liboru Hla-
vovi.
■ Zprávu  auditora  o  provedení 
auditu  hospodaření  v  KC  Kas-
káda  za  rok  2012  a  do  31.  3. 
2013.
■ Zápis z  jednání finančního vý-
boru z 10. 6. 2013.
■ Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 22. 5. 2013 a z 12. 6. 2013.

Kvěch�Ladislav,�
tajemník�MěÚ�

S�úplným�zněním�usnesení�se�
lze�seznámit�na�úřední�desce�

MěÚ�Bílina�nebo�v�sekretariátu�
starosty�města�a�dále�

i�na�webových�stránkách�města�
(www.bilina.cz)

Koryto�řeky�Bíliny�nestačilo�
na�příval�vody,�která�se�
tak�rozlila�u�atletického�
stadionu�a�kuželny�
na�trávník�až�k�chodníku.
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Souboj volejbalistů s počasím
Letošní, již 18. ročník Bílinské 
volejbalové ligy je od začátku 
poznamenán nepřízní počasí. 
První dva květnové turnaje 
musely být odloženy na poz-
dější dobu. To samozřejmě při-
neslo pořadatelům velké potíže 
s třiceti nesehranými zápasy.

Nepříznivé skore 0:2 v boji s po-
časím  se  volejbalistům  podařilo 
trochu vylepšit zdařilým celoden-
ním  turnajem v  polovině  června. 
Za krásného, až příliš teplého po-
časí, přišlo na Tyršovu zahradu 11 
družstev. Chyběla  jenom Koťata, 
která měl zdravotní potíže a včas 
se pořadatelům omluvila.
Ve snaze sehrát co nejvíce zápasů se 
muselo hodně imporovizovat. Toho 
se chopil dlouhodobý rozhodčí BVL 
Mgr. Mráz. Musel přitom dost čaro-
vat,  ale  většina  družstev  pochopila 
situaci a až na malé výjimky ochotně 
hrála v nastalém vedru třeba i pět zá-
pasů. Tím stoupl počet odehraných 
zápasů na 38 a je reálná naděje zbý-
vající základní části sehrát v prvním 
zářijovém  termínu  a  vytvořit  pod-
mínky  pro  závěrečnou  část  BVL, 
turnaj PLAY – OFF. Termíny závě-
rečných  turnajů  BVL  samozřejmě 
pořadatel včas oznámí.
Současná,  prozatímní  tabulka 
tedy  nemůže  pravdivě  vypovídat 
o ambicích jednotlivých družstev. 
Družstva  sehrála  různý počet zá-
pasů. Určitým  vodítkem  pro  sle-
dování šancí na postup do PLAY 
– OFF je počet ztracených bodů, 
to  znamená  počet  prohraných 
setů.  Velmi  důležité  při  sou-
časném  systému  „na  dva  hrané 
sety“  bude  celkový  poměr  míčů 
ve všech utkáních družstva.

Z tohoto pohledu je na tom nejlépe 
obhájce prvenství DETO se ztrátou 
jednoho bodu. Překvapení  soutěže 
TGS ztrácí pouhé čtyři body, ale má 
před sebou několik zápasů s těžký-
mi  soupeři. Pět bodů  ještě ztrácejí 
družstva  SOKOL  a KALIČI. Vel-
kou  ztrátu  šesti  bodů  překvapivě 
vykazuje loňský finalista WC.
Všeobecně  lze považovat výkon-
nost  všech  družstev  za  odpoví-
dající  tréninkovým  možnostem 
a  hlavně  tréninkovému  úsilí. 
V  řadě  družstev  startují  hráči, 
kteří prošli výcvikem i soutěžemi 
v organizovaném volejbalu. \ti by 
se měli výrazně projevovat na tré-
nincích a hlavně pozitivně ovliv-
ňovat systém hry svého družstva, 
zvláště v okamžicích, kdy projev 
družstva  přechází  v  „přehazova-
nou“ hranou na základní škole.  ji

Neúplná tabulka BVL po dvou turnajích

  Počet zápasů Body

1 Kaliči 8 11

2 Deto 6 10

3 TGS 7 10

4 WC 8 9

5 Kostomlaty 8 9

6 Sokol 7 9

7 Hakim 6 9

8 Opilci 6 4

9 Konopníci 6 4

10 Koťata 5 3

11 Bomby 6 1

12 ELE 3 0

Zápasy�se�hrají�na�třech�kurtech.�Původní�antuka�se�zachovala�pouze�na�prvním�kurtu.�Foto:�V.Weber

Koncert v proluce

K  letní  tradici  patří  i  promenádní  koncerty. 
Červnový  koncert  žáků  bílinské ZUŠ  usku-
tečněný  v  proluce  vedle  školní  budovy  se 

svým  charakterem  promenádnímu  podobal. 
Přítomným  posluchačům,  kteří  mohli  pose-
dět v předzahrádce sousední restaurace nebo 

jen tak chvíli postát na chodníku, se ve dvou-
hodinovém bloku představily školní soubory 
a jako hosté také děti z MŠ Čapkova.
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Mezinárodní vicemistr
je z Bíliny

Turnaj nohejbalistů na výbornou

O  víkendu  22.-
23.6.  2013  se  ko-
nalo  na  plzeňské 
střelnici  Lobzy 
Mez i n á rodn í 
m i s t r ov s t v í 
ČR  veteránů. 
Mezi  desít-
kami  střelců 
z  ČR,  Slovenska, 
Slovinska,  Polska, 
Německa,  Eston-
ska,  Belgie,  Ho-
landska,  Rakouska, 
Maďarska,  Norska 
a  Finska  střílel 
i  Pavel  Hubáček 
z  SSK  MTs  Bíli-
na. A nevedl si vůbec 
špatně.  Sobotní  páté  mís-
to  ve  Vzduchové  pistoli  40  ran, 
bylo  jen  předzvěstí  toho  co  při-

jde následující den. 
Ve Sportovní pisto-
li  5+30  ran  vyni-
kajícím nástřelem 
287  kruhů  vy-
střílel  stříbr-
nou  medaili 
o  pouhý  bod 

za legendou 
českého  střelectví 
Petrem  Packanem 
a s náskokem dvou 
bodů  před  bron-
zovým  estonským 
závodníkem  (viz 
foto).  V  závěru 
střeleckého  ví-
kendu  přidal  ještě 

7. místo ve Sportovní 
pistoli 30+30.

GRATULEJEME!!!
M.�Zábranský,�foto:�Kirko
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Minulou víkendovou sobotu uspořádali nohejbalisti Autodopravy SD a.s. 16. ročník turnaje O pohár ředitele.

Turnaj  se  konal  stejně  jako 
v minulých letech ve volejbalo-
vém  areálu  na Tyršově  zahradě 

v  Bílině.  Za  krásného  letního 
počasí se sešlo 13 družstev slo-
žených ze zaměstnanců Severo-

českých  dolů  a  dceřiných  spo-
lečností.  Na  kurtech  se  aktivně 
představilo 40 hráčů ve 37 zápa-
sech. Jako každý rok,  tak i  ten-
tokrát, přišli organizátoři soutě-
že pánové Karel Bažant a  Jirka 
Sluka,  perfektně  připraveni. 
Přesně  úderem  deváté  hodiny 
začal  maratón  nohejbalových 
zápasů ve čtyřech vyřazovacích 
skupinách.  Jejich  výsledek  sta-
novil  osm  postupujících  druž-
stev do čtvrtfinále PLAY – OFF. 
vyřazovací  boje  stanovily  ko-
nečné  pořadí  turnaje.  Družstva 
se k turnaji přihlásila pod velmi 
zajímavými jmény. 

Konečné pořadí: 
1. Hasiči
2. Pošťáci
3. Žunioři
4. Rafani
5. Osmani
6. Plazivci
7. Ranaři
8. Chromáci

Po  celý  den  byly  využity  nejen 
všechny  tři  kurty,  ale  také  terasa 
k  odpočinku  právě  nehrajících 
družstev.  Pořadatelé  zajisti-
li  pro  všechny  účastníky  hod-

notné  a  dobré  občerstvení.  Jako 
při  všech  akcích  nohejbalistů 
Autodopravy  SD  ypívala  k  pří-
jemnému  posezení  country  sku-
piny  Střepy  ze  Světce.  Všechny 
soutěže  nohejbalistů  si  zaslouží 
mnojem větší propagaci mezi bí-
linskými občany.
Nohejbal  je  velmi  mladá,  půvo-
dem  česká  hra  s  počátky  kolem 
roku 1925. V posledních desetile-
tích se rozšířil natolik, že už jsou 
pořádány pravidelně i mezinárod-
ní  soutěže,  které  zatím  ovládají 
nohejbalisté  Slovenska  a  Česka. 
Je  vhodný  především  pro  malé 
sportovní  kolektivy  vzhledem 
k tomu, že mohou soutěžit dvou-
členná  nebo  tříčlenná  družstva. 
vyspělí nohejbalisti hrají  i utkání 
singlů. Vzhledem k  tomu, že pro 
nohejbal  plně  vyhovuje  svými 
rozměry volejbalový kurt, posky-
tuje bílinská Tyršova zahrada ide-
ální podmínky. Zájemci si mohou 
vybrat  mezi  klasickým  antuko-
vým povrchem nebo umělou  trá-
vou značky Wimbledon či kurtem 
s  nejmodernějším  plastovým  po-
vrchem. Tyršova zahrada zájemce 
ráda přivítá.  ji

Ilustrační�foto




