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Časopis Ekonom vyhlásil Bílinu 
jako druhé nejlepší Město pro byznys

28. říjen - den vzniku 
Československa

Pavel	Prchal	
oblékl	

reprezentační	
dres

Mladý nadějný atlet 
z líhně AK Bílina Pavel 
Prchal dostal šanci star-
tovat za Českou repub-
liku na mezinárodních 
závodech v Maďarsku.

Více se dočtete 
na straně 12.

Všichni jsou jistě rádi 
za prodloužený víkend, 
protože na pondělí 28. 
října letos připadá  stát-
ní svátek. Připomene-
me si, že před 95 lety, 
v roce 1918 po první světové 
válce vzniklo Československo 
jako jeden z nástupnických stá-
tů rozpadlého Rakouska-Uher-

ska. Zahrnoval území 
Čech, Moravy, Českého 
Slezska (jihovýchodní 
část Slezska), Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi 
(„Horní Uhry“). Česko-

slovensko zaniklo rozdělením 
na Českou republiku a Sloven-
skou republiku k 1. lednu 1993.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Každoročně je vyhlašována cena týdeníku Ekonom, kde jsou Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnoceny na zákla-
dě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. 

Druhou jmenovanou oblast, 
která se na celkovém hodno-
cení podílí padesáti procenty, 
mohou svým chováním radnice 
ovlivnit. Hodnotily se napří-
klad podíl podnikatelů z eko-
nomicky aktivního obyvatel-
stva, ceny pozemků, surovin 

a vstupních energií, vzdálenosti 
k dálniční síti, nezaměstnanost, 
znečištění životního prostře-
dí, konkurence na pracovním 
trhu nebo, z druhé oblasti, tře-
ba úspěšnost získávání dotací, 
hospodaření radnice, poplatky 
či kvalita webových stránek 

a nebo odborná kompetentnost 
úředníků.
Bílina, která vede především 
v přístupu radnice, ceně pozem-
ků i bytů nebo nejnižší konku-
rencí na trhu práce si z letošního 
ročníku odnáší druhé místo. Pr-
venství si Bílina pravidelně drží 

v úředních hodinách a počtu 
strážníků. Tentokrát dotazovaní 
ocenili také rychlost vyřizová-
ní agendy.  Pro Bílinu, která se 
vždy v této anketě umísťovala 
na spodních příčkách tabulky, 
je toto ocenění  opravdu milým 
překvapením a poctou.



2	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 25.	října	2013

Z deníku Policie ČR
Vykradl garáž i auto
Policisté pátrají po neznámém pacha-
teli, který se v Bílině vloupal do ga-
ráže. Zloděj po překonání několika 
zámků vnikl dovnitř a odcizil svářecí 
soupravu a úhlovou brusku. Ten-
to lup mu ale nestačil, a tak se ještě 
vloupal do auta, které bylo v garáži 
zaparkované. Z vozidla odcizil na-
vigaci, kameru a další věci, poškoze-
nému způsobil celkovou škodu přes 
37 tisíc korun. V případě dopadení se 
bude pachatel zodpovídat z přečinů 
krádeže a poškozování cizí věci.

Další obviněný dealer
Kriminalisté z teplického TOXI 
týmu si na „konto“ připsali další ob-
jasněný případ prodeje drog. Z pře-
činu nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy obvinili 
32letého muže, který na Teplicku 
prodával pervitin a marihuanu.
Od března letošního roku prodal 
drogy zájemcům z řad narkomanů 
v desítkách případů, pokud bude od-
souzen pro trestný čin, z něhož byl 
obviněn, hrozí mu až pětiletý trest 
odnětí svobody.

Objasněná loupež
Policisté objasnili případ loupež-
ného přepadení, ke kterému došlo 
koncem června v Bílině. Devětačty-
řicetiletý muž tehdy přistoupil k po-
škozenému, udeřil jej do obličeje 
a následně mu z kapsy kalhot odcizil 
mobilní telefon v hodnotě necelých 
dvou tisíc korun.   
Kriminalisté ho obvinili ze zvlášť 
závažného zločinu loupeže, za který 
může dostat až desetiletý trest odnětí 
svobody.

Vloupání do skladu
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do skladu. Z místnosti, která slouží 
poškozené firmě k ukládání nářadí 

a materiálu, si odnesl vrtačku, drob-
né ruční nářadí a dva pracovní kufry. 
Zloděj firmě způsobil škodu přes 36 
tisíc korun, ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin krá-
deže, za který trestní zákoník stanoví 
až dvouletý trest odnětí svobody.

Vykradený byt
Vloupání do bytu vyšetřují bílinští 
policisté. Zatím neznámý pachatel 
vnikl v sobotu večer po rozbití okna 
do přízemního bytu, odkud si odnesl 
televizor a notebook v celkové hod-
notě 11 tisíc korun. V případě zjiš-
tění totožnosti hrozí pachateli trestní 
stíhání pro přečiny krádeže a poru-
šování domovní svobody, za které 
trestní zákoník stanoví až tříletý trest 
odnětí svobody.
 
Pro kabely chodil na šachtu
Z přečinů krádeže a ublížení na zdra-
ví ve stadiu pokusu byl obviněn 
56letý muž, který opakovaně chodil 
krást do důlních prostor v katastru 
obce Bílina. Koncem srpna u Ledvic 
odřezal z pásového dopravníku silové 
a ovládací kabely, čímž došlo k vyřa-
zení dopravníku z provozu. Vyrušili 
ho ale pracovníci údržby dopravníku, 
takže z místa činu utekl s prázdnou. 
O týden později odcizil třicetimetro-
vý volně odložený kabel, který skon-
čil ve sběrně. Po dalších sedmi dnech 
se opět vydal krást, i tentokrát odcizil 
desítky metrů různých kabelů.
Koncem září ho přistihli při krádeži 
dvousetmetrového kabelu zaměst-
nanci, kterým chtěl utéct. Když se 
mu to nepovedlo, začal na ně útočit 
nožem a nakonec se mu podařilo 
z místa činu uprchnout.
Ani poslední lup, na který se vydal 
minulý týden, se mu nevyvedl. Při 
krádeži sedmdesátimetrového ka-
belu ho zadrželi zaměstnanci dolů, 
kteří ho předali policistům. Celkem 
muž způsobil krádežemi škodu přes 
150 tisíc korun, pokud bude uznán 

vinným z trestných činů, ze kterých 
byl obviněn, může strávit až pět let 
za mřížemi.

S placením si hlavu neláme
Až tři roky svobody může stát 33le-
tého muže krádež, které se dopustil 
v jednom z bílinských supermarke-
tů. Z prodejního pultu si vzal čoko-
ládovou tyčinku, kterou přímo v ob-
chodě zkonzumoval, následně odci-
zil pánskou toaletní vodu v hodnotě 
176 korun, se kterou bez zaplacení 
prošel pokladní zónou. Neunikl ale 
pozornosti pracovníka ostrahy, který 
lapku zadržel do příjezdu policistů.
Jelikož byl muž v uplynulých třech 
letech pravomocně odsouzen za ma-
jetkovou trestnou činnost, kvalifiko-
vali policisté jeho jednání jako pře-
čin krádeže, z něhož mu také sdělili 
podezření.

Pozorní strážníci
Strážníci městské policie přistihli 
v Bílině při krádeži 32letého muže. 
Na silnici před domem odcizil volně 
odloženou europaletu v hodnotě 300 
korun, kterou chtěl zřejmě zpeněžit. 
Přistihli ho ale strážníci, kteří lapku 
předali policistům. Ti následně zjis-
tili, že se muž nedostal do křížku se 
zákonem poprvé a sdělili mu po-
dezření z přečinu krádeže, za který 
může jít až na tři roky do vězení.
 
Přistižen při činu
Pracovníci bezpečnostní agentu-
ry, která zajišťuje ostrahu důlních 
prostor u Bíliny, přistihli při kráde-
ži muže, který si chtěl přivydělat 
prodejem mědi. Pětatřicetiletý muž 
odcizil z pohonné stanice pásové-
ho dopravníku dva ovládací kabely 
v hodnotě přes sedm tisíc korun, než 
však stačil s lupem utéct, přistihli 
ho pracovníci ostrahy. Následně 
zavolali policisty, kteří v minulosti 
trestanému muži sdělili podezření 
z přečinu krádeže.

Krádež svářečky
Svářecí soupravu odcizil zatím ne-
známý pachatel v Bílině. V ranních 
hodinách vnikl oknem do budovy 
poškozené společnosti a ukradl 
soupravu i s příslušenstvím, čímž 
způsobil škodu 15 tisíc korun. Poli-
cisté ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže a po odci-
zených věcech i pachateli, kterému 
v případě dopadení hrozí až dva 
roky za mřížemi, intenzivně pátrají.

Povedený přítel
Povedeného nájemníka měli v domě 
manželé, kteří bydleli v Bílině spo-
lečně s dcerou a jejím přítelem. 
Osmadvacetiletý mladík postupně 
během srpna rodičům přítelkyně od-
cizil finanční hotovost v různé výši, 
nejdříve ukradl tisícovku, poté tři 
a naposledy dvacet tisíc korun.
Ke krádeži se nakonec své přítelkyni 
doznal a sepsal i uznání dluhu se zá-
vazkem jeho uhrazení. Peníze však 
do současné doby nevrátil, policisté 
mu proto sdělili podezření z přečinu 
krádeže, za který mu hrozí až dva 
roky za mřížemi.
 
Způsobil výpadek signálu
Výpadek telefonního signálu způso-
bil uživatelům poškozené firmy, kte-
rá poskytuje mobilní služby, zatím 
neznámý pachatel. V pátek po po-
ledni odcizil v Bílině tři metry ko-
axiálního kabelu, čímž uvedl mimo 
provoz mobilní telekomunikační 
datovou síť a v oblasti pokrývané 
signálem z převaděče tak od služ-
by odpojil dosud nezjištěný počet 
účastníků.
Škodu na odcizeném kabelu vyčís-
lila poškozená firma na 300 korun, 
policisté ve věci zahájili úkony trest-
ního řízení pro trestný čin poškození 
a ohrožení provozu obecně pro-
spěšného zařízení. Pokud se podaří 
pachatele dopadnout, hrozí mu až 
šestiletý trest odnětí svobody.

Moje dítě bere drogy, potřebuji poradit...
Nejen pro rodiče, jejichž děti ex-
perimentují s drogami, ale pro 
všechny, kteří se potřebují o dro-
gové problematice něco dozvědět, 
je k dispozici služba Informační 
a poradenské centrum na Teplic-
kém předměstí. V ulici Maxe Šva-
binského v prostorách bývalého 
hodinářství se zájemcům o radu 

věnují terénní pracovníci občan-
ského sdružení Most k naději, 
které zajišťuje v Bílině . Oteví-
rací hodiny jsou vždy v pondělí, 
středu a pátek od 15 do 16 hodin. 
Může přijít každý, kdo má nějaký 
problém s drogami. Mimo základ-
ního i odborného poradenství zde 
probíhá i testování na infekční 

onemocnění, konkrétně Hepatiti-
du typu C, HIV či syfilis. 

Bílině	vládne	pervitin
Nejčastěji užívanou „tvrdou“ dro-
gou je v Bílině podle Lenky Acs 
Holakovské, vedoucí služby Asi-
stent pro terénní kontakt, pervitin. 
Je to dáno jeho dobrou dostupností. 

Droga se dá relativně lehce vyrobit, 
pokud jsou suroviny a není tak dra-
há. Asistenti pro terénní kontakt se 
více zaměřují také na kuřáky mari-
huany. Heroin, který je nejen velmi 
drahý, ale ze závislosti na něm se 
lze opravdu těžko vymanit, naštěstí 
v těchto končinách není příliš rozší-
řený. 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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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

Kontejnery na náměstí byly přesunuty

Novela vyhlášky o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

Nezapomeňte 
na poplatek 
za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 
2013 je 30. 11. 2013. Poplatek na rok 2013 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovost-
ním převodem na účet města 
19-1060440379/0800, variabil ní 
symbol: 1337, konstantní symbol: 
0558, specifický symbol: rodné 
číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit fi-
nančnímu odboru Městského úřa-

du v Bílině jména osob, za které 
je poplatek odváděn, a to buď 
telefonicky na č. 417 810 957,  
417 810 827 nebo e-mailem 
na adresu  financni@bilina.cz.
Od poplatku 
na rok 2013 
jsou osvo-
bozeny děti 
n a r o z e n é 
v roce 2013.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

V červenci 2013 nabyla účinnost 
novela vyhlášky 395/1992 Sb., 
která doposud omezovala káce-
ní dřevin na vlastním pozemku. 
Přináší zásadní změny v přístupu 
ke kácení dřevin na vlastních za-
hradách. Majitel zahrady již může 
kácet dřeviny bez předchozího 
povolení obecního úřadu. Kácení 
by se mělo provádět dle vyhláš-
ky zpravidla v době vegetačního 
klidu, tedy v době říjen - březen. 
Osvobození kácení dřevin v za-
hradách od správního řízení při-
náší vlastníkům značnou úlevu při 
obhospodařování pozemků. I toto 
ustanovení však platí jen za ur-
čitých podmínek. V první řadě 
je třeba se zaměřit na to, zda se 
jedná skutečně o zahradu, tak jak 
ji definuje zmiňovaná vyhláška, 
tj.: „pozemek u bytového nebo 
u rodinného domu v zastavěném 
území obce, který je stavebně 
oplocený a nepřístupný veřejnos-
ti“ (nelze se řídit pouze druhem 

pozemku v katastru nemovitostí). 
Všechny tyto vlastnosti musí za-
hrada splňovat současně. Za za-
hradu podle novely vyhlášky ne-
jsou považovány např. pozemky 
v zahrádkářských osadách, přes-
tože v nich trvalý pobyt osob není 
vyloučen, a také zahrady ohrani-
čené pouze živým plotem.
Ačkoli se možnost kácení stro-
mů na vlastním pozemku značně 
uvolnila, existují výjimky kdy 
kácet jen tak nelze. Týkají se dře-
vin, jež jsou součástí významného 
krajinného prvku či stromořadí. 
Další výjimkou jsou památné 
stromy, které podléhají mnohem 
přísnější ochraně a souhlasu orgá-
nu ochrany přírody je třeba i k zá-
sahu do jeho ochranného pásma. 
Než tedy sáhnete po pile nebo se-
kyře zjistěte si, splňuje-li vaše za-
hrada podmínky pro volné kácení 
současně. 

Ing. Tomáš Pulchart, 
vedoucí OŽP

Na Mírovém náměstí ještě 
donedávna stálo vedle sebe 6 
kontejnerů. Částečně zasaho-
valy do komunikace rozhodně 
nebyly ozdobou náměstí. 

Byly proto rozmístěny do třech 
míst nedaleko náměstí tak, aby 
nepřekážely v provozu, nehyzdily 
náměstí a zároveň byly dostupné 
občanům. Kontejner firmy Asekon 
společně s nádobou na papír byl 
přesunut ke kostelu, sklo a sběrný 
odpad do uličky vedle restaurace 
Krušovice a zbylé dva kontejnery 
k městské tržnici. Kontejnerová 
stání budou stavebně upravena. 

A

C

D

B

Situační mapa se starým kontejnerovým stáním (A) a třemi novými (B, C a D).



4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 25.	října	2013

K prodeji alkoholu bude od 17. 10. 2013 nutná koncese
V souvislosti s kauzou prodeje alkoholic-
kých nápojů obsahující nepovolené množ-
ství metylalkoholu nabyla dnem 17.10.2013 
účinnosti novela živnostenského zákona 
provedená zákonem č. 309/2013 Sb., která 
zásadním způsobem mění způsob prodeje 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin. Od tohoto data je možné tyto činnosti 
provozovat pouze v rámci koncese pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin. Stávající podnikatelé, kteří jsou ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni 
v rámci živnosti volné anebo živnosti řeme-
slné „Hostinská činnost“ distribuovat ane-

bo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo 
lihoviny mohou v této činnosti pokračovat 
po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto 
zákona tj. do 17.04.2014. Během této šesti-
měsíční lhůty mohou podnikatelé, kteří byli 
dosud oprávněni k prodeji lihovin, požádat 
živnostenský úřad o koncesi v rozsahu „pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu nebo li-
hovin“. Kromě prodejců lihovin v obchodech 
se úprava vztahuje i na podnikatele, kteří li-
hoviny prodávají v restauračních zařízeních, 
případně i v dopravních prostředcích. K žá-
dosti o koncesi ve výše uvedeném rozsahu 
podnikatel nic nedokládá, neboť tato živnost 

respektive uvedený rozsah nevyžaduje splně-
ní zvláštní podmínky provozování živnosti. 
Žádost podnikatele, který byl k 17.10.2013 
oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní lín 
nebo lihoviny nepodléhá správnímu po-
platku. Pokud stávající prodejce podá žádost 
o koncesi po uplynutí šestiměsíční lhůty, tj. 
od 18.04.2013 bude jeho podání zpoplatněno 
částkou ve výši 500,- Kč. Novela živnosten-
ského zákona, by měla přispět ke zprůhledně-
ní trhu s lihem a lihovinami, zvýšení ochrany 
spotřebitelů a zabránění daňovým únikům. 

Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Na Teplickém předměstí 
vyroste 
Integrované centrum prevence

Sociální služby pro Integrované centrum prevence
Město Bílina získalo z Ev-
ropského sociálního fondu, 
konkrétně Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměst-
nanost dotaci ve výši zhruba 
6 milionů korun na zajištění 
poskytování třech sociálních 
služeb a fakultativních čin-
ností v nově zrekonstruované 

budově Integrovaného centra 
prevence na Teplickém před-
městí v Bílině. Bude se jed-
nat o služby Terénní sociální 
práce, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (15 – 26 let) 
a Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Projekt po-
trvá 26 měsíců a první služba 

– Terénní sociální práce- bude 
poskytovaná již od listopadu, 
zbylé dvě služby pak začnou 
od března roku 2014. Terénní 
sociální práce a Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež fun-
gují v Bílině již nyní a to díky 
místní pobočce společnosti 
Člověk v tísni. Díky projektu 

bude možné stávající služby 
rozšířit a zavést novou službu 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi. Již je znám 
poskytovatel služeb, který byl 
vybrán na základě výběrového 
řízení. Dotace je ve výši 100%, 
město tak nemá na tomto pro-
jektu žádnou spoluúčast.

Budova bývalé školy na Tep-
lickém předměstí, která dříve 
sloužila jako škola, se brzy začne 
měnit a rekonstruovat. Jde kon-
krétně o pravou část areálu přímo 
u silnice. Býval zde například 
bazar nábytku. Rekonstrukce bu-
dovy, ve které vznikne takzvané 
Integrované centrum prevence 
(dále jen ICP), je spolufinan-
cováno z prostředků EU, kon-
krétně z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a ze státních 
prostředků. Projekt je financován 
prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu. V sou-

časnosti končí výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Předpo-
kladem je, že s rekonstrukcí 
by se mělo začít od listopadu 
letošního roku. Otevření je plá-
nováno na měsíc srpen příštího 
roku. V ICP budou provozovány 
služby Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež, Terénní práce, 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. Součástí služeb 
bude také např. dluhové a pra-
covní poradenství.
Na rekonstrukci budovy získa-
lo město dotaci ve výši zhruba 
22 mil Kč, konečná částka bude 

stanovena na základě výsledku 
výběrového řízení na staveb-
ní práce. Tato dotace pokryje 
100% nákladů na rekonstrukci 
budovy ICP. Udržitelnost pro-
jektu se bude snažit město vy-
řešit za přispění dotačních pro-
středků převážně z EU, zatím 
má město zajištěnou část pro-
středků z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Tato částka pokryje udržitelnost 
projektu zhruba na dva roky. 
Výše příspěvku města bude zá-
ležet na úspěšnosti při dalších 
žádostech o dotace.

Vzpomínka

Dne 9. října jsme vzpomněli 
35. výročí úmrtí mé maminky 
paní Hedviky Krausamové

a nedožitých 100 let mého 
tatínka pana  

Karla Krausama.
Kdo jste je znali, vzpomeňte 

s námi.
Dcera Hedvika s manželem 

a dcerami s rodinami.
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Bílinská kyselka slaví úspěch ve světě,  
stáčírna chce přispět k prezentaci města

O rekonstrukci nově informují cedule před budovou a nad ní v parku.Nádvoří za budovou je ideálním místem pro různé kulturní akce.

Nová výrobní hala, kde po dokončení ostatních stavebních prací 
moderní výrobní linka. Zatím je zde sklad.

Touha po příjemné podzimní procházce často přivádí Bíliňany na Ky-
selku. Hned za železničním přejezdem je vítá majestátně vyhlížející 
budova Lobkowicské knížecí stáčírny z roku 1899. Nelze si nevšim-
nout, že budova v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
Soukromá společnost BHMW CZ s.r.o, která stáčírnu vlastní, získala 
na rekonstrukci budovy a modernizaci výroby dotaci z Operačního 
programu podnikání a inovace. Dotační peníze by měly pokrýt 60 % 
nákladů, zbylou část si hradí investor ze svých zdrojů. Investice do bu-
dovy a jejího okolí tím ale investor neukončí. Vlastní zdroje věnuje 
na proměnu budovy pro její nové společenské funkce. Dotace bude 
proplácena po částech až zpětně po úspěšném dokončení stavby.

Měla jsem možnost areál stáčírny 
navštívit a vyslechnout si od ma-
nažera marketingu a PR Karla 
Bašty její příběhy. Společnost 
chce nejen uvést do provozu zcela 
nový výrobní závod a opravit bu-
dovu, ale především má v plánu 

celý areál otevřít veřejnosti a vy-
tvořit zde prostor pro různé služby 
a kulturní aktivity. Tak, jak tomu 
bylo i v historii.

I když je stáčírna výjimečných 
minerálních vod v rukách soukro-
mého majitele, ten si je výjimeč-
nosti vědom a rád by tím pomohl 
nejen své firmě, ale také městu 
Bílina a jeho obyvatelům. Ka-
rel Bašta vysvětlil, že rozvojový 
projekt “Nová Kyselka pro Bílinu 
21. století” (zkráceně Kyselka21) 

pojednává o možnostech smyslu-
plné rekonstrukce a obnovení pl-
ného života lázeňského, rekreač-
ního a kulturního areálu Kyselka 
v Bílině. Ten by tak plně sloužil 
občanům města, rozvoji mládeže, 
podnikání a turismu. Tedy akti-

vitám, které přinesou prospěch 
celému městu a jeho obyvatelům.
V areálu stáčírny by tak mělo 
vzniknout muzeum, stylová re-

staurace, posezení na zatravněné 
střeše nové provozní haly, výro-
ba lázeňských oplatek a dalších 
speciálních pochutin, které k lá-
zeňskému provozu patří. Vnitřní 
nádvoří, které budova stáčírny 
objímá ze třech stran, by chtělo 
vedení firmy využívat k pořádání 
různých kulturních akcí. Dalo by 

se toho vymyslet asi ještě mnoho. 
Vše bude záležet na zájmu a za-
pojení lidí, případně na spolupráci 
s dalšími organizacemi.

Utopie?	Rozhodně	ne,		
když	„BILINER“		
pije	i	Tiger	Woods

Mnohým se můžou tyto myšlenky 
a plány zdát jako megalomanské či 
utopistické. Proč ale? Bílinská ky-
selka či Zaječická hořká voda si díky 
svému unikátnímu složení a čistě 
přírodnímu původu získaly oblibu 
v celém světě nejden v již 350ti leté 
historii (příští rok slaví Bílinská ky-
selka 350 let), ale také v současnosti, 
kdy zájem o pravé přírodní produkty 
a hlavně léčiva všeobecně vzrůs-
tá. Američané či Asijci jsou za ně 
ochotni platit nemalé peníze.
Bílinská i Zaječická jsou ve světě 
opravdovým unikátem. Podobné 
složení jako Bílinská měly podle 
Karla Bašty dříve už jen pramen 
Grand Grille francouzských lázní 
Vichy. Ty jsou dnes hojně využívány 
také v kosmetickém průmyslu. Zaje-
čická je zase posledním význam-
ným nalezištěm „pravé hořké vody“ 
na světě.  Není se tak čemu divit, že 
o Bílinskou kyselku projevila zájem 
francouzská značka LÓreal. Bašta 
však dodal, že v současné době již 
probíhají jednání o možnosti vytvo-

ření vlastní značky lázeňské kosme-
tiky Biliner Cosmetics.
Opravdu husarský kousek se po-
vedl obchodním zástupcům spo-

lečnosti BHMW v Americe, kde 
se podařilo domluvit zajišťování 
pitného režimu na významných 
golfových turnajích. Na webu spo-
lečnosti je tak možné kromě mno-
ha zajímavých informací najít také 
fotku Tigera Woodse, jak se po od-
palu občerstvuje Bílinskou.
Zájem cizinců o minerální vody 
z Bíliny zároveň zvyšuje zájem 
o město jako takové. Dle ohlasů 
zahraničních zákazníků by řada 
z nich měla zájem Bílinu navštívit. 
Areál stáčírny a jeho okolí plné ži-
vota, lázeňský park a mnoho dal-
ších míst v Bílině pak může být lá-
kadlem pro turisty z celého světa. 
Projekt “Nová Kyselka pro Bílinu 
21. století” si rozhodně šanci za-
slouží. Do plánování toho, co vše 
by mohlo být v areálu k dispozici, 
chce společnost zapojit širokou ve-
řejnost. Více informací o projektu 
a plánech do budoucna se mohou 
lidé dozvědět z webových stránek 
společnosti www.bilinska.cz a dají 
se dle Karla Bašty očekávat také 
dny otevřených dveří pro veřejnost 
a slavnostní otevření opraveného 
areálu v roce 2014. simi

Střecha nové výrobní haly, kde by měla být terasa k posezení.
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Podzimní výlety v MŠ Čapkova

Dětské cyklistické závody
Dne 6. října se za příznivého poča-
sí na in – line dráze v DDM Bílina 
uskutečnil již třetí ročník cyklis-
tických závodů pro děti do 10 let. 
Na startu se sešlo více než 50 dětí, 
které mezi sebou svedly boj hned 
v pěti kategoriích a to od plasto-
vých motorek přes odrážedla až 
po jízdní kola velikosti 24“. Jako 
již tradičně nechyběla vložená ka-
tegorie koloběžek. 
Pořadatelé z Velosport teamu 

Bílina se již těší na čtvrtý roč-
ník, ve kterém opět řádně a včas 
přihlášené děti obdrží startovní 
číslo a toto číslo si budou moct 
ponechat. Pořádající oddíl děku-
je Městu Bílina za finanční po-
moc, Domu dětí a mládeže Bílina 
za možnost uspořádání této akce 
na in – line dráze a všem těm, 
kteří nám pomohli s organizací 
závodu a za účast závodníkům.
 (redakčně zkráceno)

Režim v mateřské škole se po-
malu ustálil,i noví „maláčci“ se 
dobře v novém prostředí zadap-
tovali,proto jsme využili zatím 
ještě příznivého počasí a vyrazili 

na výlety do podzimní přírody po-
zorovat a zkoumat proměny plné 
barev, vůní a zvířecího chystání 
na dlouhou zimu.
Zatímco menší děti z „Krtečků“ 

a „Kostiček“ navštívily zvířát-
ka ve Mstišově v oboře a cestou 
zpět hledaly opičky v zámecké 
zahradě v Teplicích,jejich větší 
kamarádi z „Píšťalek“ a  „Včeli-

ček“ cestovali do chomutovského 
lesoparku. Jaké to na výletech 
bylo a co všechno děti viděly se 
dozvíte, podíváte-li se na webové 
stránky naší školky. LQV
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Domácí péče poskytovaná odborným zdravotnickým 
personálem Hornické nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.

Senioři vyrazili na kuželky
Členové klubu důchodců pod 
vedením paní Alžběty Fialové se 
rozhodli vyzkoušet další aktivitu, 
která je pro ně vhodná vzhledem 
k věku a případným pohybovým 
omezením a to kuželky. Navští-
vili proto v poměrně hojném po-
čtu kuželnu na Kyselce. Senioři 
se rozdělili na dvě devítičlenná 
družstva, která proti sobě soutěži-

la. Zvítězilo družstvo v čele s paní 
Fialovou, které celkem naházelo 
265 bodů oproti 244 bodům dru-
hého družstva. Není důležité vy-
hrát, ale pobavit se a zde to platilo 
dvojnásob. P5íjemné sportovní 
odpoledne zakončené kávičkou 
a posezením v kuželně jistě bylo 
pro bílinské seniory první tohoto 
typu, ale jistě ne poslední.

Vážení spoluobčané, rádi bychom představili čtenářům práci 
personálu HNsP, oddělení domácí péče, poskytujícím služby ob-
čanům Bíliny a spádových oblastí. 

Domácí péče je zdravotní péče 
poskytovaná pacientům na zá-
kladě doporučení regist rujícího 
praktického lékaře pro dospělé, 
pro děti a dorost nebo ošetřují-
cího lékaře při hospitalizaci a  
po propuštění do domácího ošet-
ření.
Personál ve složení 5 zdravotních 
sester a dvou rehabilitačních, po-
skytuje zdravotní i ošetřovatel-
skou péči, která je plně hrazena 
zdravotní pojišťovnou. Péče je 
poskytována denně, včetně víken-
dů a svátků.
Všechny zdravotní sestry mají 
vystudované pomaturitní speci-
alizační studium v oboru inter-
na. V domácím prostředí pro-
vádějí zdravotní a rehabilitační 
sestry: aplikace injekcí, inzulí-
nů, zavodňovací infúze, odběry 
biologického materiálu, převazy 

všech ran, péče o kolostomie, 
dechová cvičení, inhalace, pre-
vence dekubitů, masáže, polo-
hování, nácvik chůze, nácvik so-
běstačnosti, reflexní a vazivové 
masáže, individuální LTV, měk-
ké techniky, polohování a mobi-
lizace a další zdravotní péči dle 
ordinace lékaře.
Klientelu tvoří starší občané  
i malé děti či dorost. Někteří kli-
enti využívají služby domácí péče 
několik let. 
Domácí péče lidem pomá-
há k rychlejší rekonvalescenci 
a uzdravení. 
Pro snadnější komunikaci mají 
zdravotní sestry k dispozici 
mobilní telefony, kontakty jsou 
uvedeny na webových stránkách 
společnosti. 

Dana Drégrová, 
vedoucí domácí péče HNsPKolektiv pracovnic domácí péče.
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Kulturníservis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Úterý 5. listopad - 18.00
KURZ	TANCE	–	I.	
PRODLOUŽENÁ
Vstupné: 80,- Kč

FOYER	
MĚSTSKÉHO	DIVADLA

	BÍLINA	
Otevřeno pouze o víkendu – 
v rámci otevření Digitálního 
kina. Prohlídky v pracovní 
dny pro MŠ, ZŠ, skupiny – 

objednávka na tel. 775 601 263

4. říjen 2013 – 26. leden 2014 
HISTORICKÉ	KOČÁRKY	
OD	NÁS	I	ODJINUD

Výstava historických dětských 
a loutkových kočárků 

sběratelky Hany Müllerové 
z Teplic.

Vstupné zdarma
V sobotu 30. listopadu 2013 

od 15.00 hodin do 18.00 
hodin v Galerii Pod Věží 
komentované prohlídky 

(v rámci Rozsvícení 
vánočního stromu).

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 25. říjen 17.30 hodin
2	ZBRANĚ	–	2D	
USA/ Akční/Krimi/České titulky. 
Posledních 12 měsíců jsou agent 
Národního úřadu pro kontrolu 
obchodu s drogami Bobby 
Trench (Washington) a důstojník 
Americké námořní rozvědky 
Marcus Stigman (Wahlberg) i přes 
vzájemné antipatie odsouzeni 
nehnout se od sebe téměř na krok... 
Hrají: Denzel Washington, Mark 
Wahlberg, Paula Patton…
Vstupné: 110,- Kč/109 minut P-12

Pátek 25. říjen 20.00 hodin
PŘÍBĚH	KMOTRA	–	2D
ČR/Životopisný/Krimi/Drama/České 
znění. Příběh kmotra bude nejen 
o Františku Mrázkovi, kterého mělo 
mnoho lidí za milého a veselého 
člověka (tak ho popsal Karel Gott), 
ale i o naší společnosti posledních 
dvaceti let. Scénář popisuje jeho 
vzestup a konec, posun od kšeftaře 
s hodinkami po šedou eminenci české 
politiky operující a tahající za nitky 
v těch nejvyšších patrech společnosti. 
Na druhou stranu miloval svojí 
rodinu, fotbal a působil na mnohé 
jako milý kluk ze sousedství. I to 
byl František Mrázek. Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej 
Hryc…
Vstupné: 120,- Kč/110 minut P-15

Pátek 25. říjen 22.00 hodin
CARRIE	–	2D
USA/Drama/Horor/České titulky. 
Hlavní hrdinkou je mladá, avšak pro 
své okolí neatraktivní dívka Carrie 
White. Ve škole je tyranizována 
svými spolužáky, doma na ni čeká 
přivítání v její fanatickou, silně 
věřící matkou. Carrie v sobě jednoho 
dne odhalí schopnost telekineze. 
Postupem času začne své síly 
využívat proti lidem ve svém okolí. 
Příběh vyvrcholí v momentě, kdy 
je Carrie pozvána na maturitní ples. 
Změní se posvátný studentský večer 
v krvavá jatka, nebo vše dopadne 
úplně jinak? Hrají: Chloë Grace 
Moretz, Julianne Moore, Judy 
Greer…
Vstupné: 110,- Kč/97 minut P-15

Sobota 26. říjen 17.30 hodin
GRAVITACE	–	3D
USA/Velká Británie/Sci-fi/
Thriller/Drama/České titulky. 
Sandra Bullock ve filmu hraje 
doktorku Ryan Stone, skvělou 
lékařku – inženýrku na její první 
vesmírné misi. George Clooney 
ztvárnil vesmírného veterána Matta 
Kowalskyho, který velí svému 
poslednímu letu před odchodem 
do důchodu. Hrají: Sandra Bullock, 
George Clooney…
Vstupné: 130,- Kč/90 minut P-12

Sobota 26. říjen 20.00 hodin
KAMEŇÁK	4	–	2D
ČR/Komedie/České znění. 
Pokračování úspěšné české komedie 
režiséra Zdeňka Trošky … po deseti 
letech se nám opět představují 
oblíbení hrdinové městečka 
Kameňákov v plné parádě. Hrají: 
Václav Vydra, Dana Morávková, 
Bohumil Klepl…
Vstupné: 110,- Kč/100 minut P-12

Neděle 27. říjen 15.00 hodin
TURBO	–	3D
USA/Animovaný/Rodinný/Český 
dabing. Turbo vypráví příběh 
obyčejného šneka, který sní svůj 
velký (a rychlý) sen, závodit proti 
slavnému jezdci rallye Gustavovi 
Nafťákovi. Pokusí se tak všem 
dokázat, že žádný sen není příliš 
velký a žádný snílek příliš malý. 
Hrají: Ryan Reynolds, Samuel L. 
Jackson…
Vstupné: 150,- Kč dospělí;  
130,- Kč děti/97 minut MP

Neděle 27. říjen 17.30 hodin
MAKE	YOUR	MOVE	–	3D
USA/Jižní Korea/Taneční/Český 
dabing. Příběh vypráví o dvou 
tanečnících, kteří vyrůstali 
v odlišných podmínkách. Osud je 
však oba zavane do New Yorku, 
kde pracují v nočním baru. Nejdříve 
budou mezi sebou soupeřit, ale 
nakonec se jejich příběh podobá 
„Romeu a Julii“, kdy se ti dva 
do sebe zamilují. Hrají: Derek 
Hough, Izabella Miko, Will Yun 
Lee…
Vstupné: 130,- Kč /107 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Čtvrtek 31. říjen 15.30 hodin
JUSTIN:		
JAK	SE	STÁT	RYTÍŘEM	–	3D
Španělsko/Animovaný/Rodinný/
Český dabing. Film Justin: Jak se 
stát rytířem má půdorys velkého 
rytířského dobrodružství, jeho děj 
je ale zaplněný spoustou legračních 
postav a ještě větším množstvím 
vtipů a gagů. Hrají: Saoirse Ronan, 
Freddie Highmore, Antonio 
Banderas…
Vstupné: 150,- Kč /96 minut MP

Pátek 1. listopad 17.30 hodin
U	KONCE	SVĚTA	–	2D
Velká Británie/Komedie/Sci-Fi/
Akční/Horor/České titulky. Tahle 
putyka, stojící v ospalém městečku 
Newton Haven, je zajímavá snad 
jen tím, že má být cílem velmi 
odvážného pivního maratónu 
pětice kamarádů. Ti se ho pokusili 
„doběhnout“ už před lety, ale tehdy 
na ně bylo tempo 12 piv – 12 hospod 
– 1 noc příliš zběsilé. Pak je osud 

zavál na všechny strany, než se 
Gary (Simon Pegg), který v životě 
nic nedokázal, rozhodl, že dokáže 
dokončit alespoň legendární tah 
po hospodách v Newton Haven….
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, 
Martin Freeman …
Vstupné: 100,- Kč/109 minut P-12

Pátek 1. listopad 20.00 hodin
PŘÍBĚH	KMOTRA	–	2D
ČR/Životopisný/Krimi/Drama/České 
znění. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš 
Vaculík, Andrej Hryc…
Vstupné: 110,- Kč/110 minut P-15

Pátek 1. listopad 22.00 hodin
MACHETE	ZABÍJÍ	–	2D
USA/Rusko/Akční/Krimi/Thriller/
České titulky. Bývalý elitní agent 
je najatý americkou vládou, aby 
zlikvidoval šíleného obchodníka se 
zbraněmi (Mel Gibson), který plánuje 
vypustit smrtící raketu a zabránil tak 
celosvětové anarchii. Hrají: Danny 
Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica 
Alba…
Vstupné: 110,- Kč/107 minut P-15

Sobota 2. listopad 17.30 hodin
ENDEROVA	HRA	–	2D
USA/Sci-Fi/Dobrodružný/Akční/
České titulky. Sci-fi podle slavné 
stejnojmenné knihy. Ender je jako 
nadané dítě cvičen s ostatními 
podobně zázračnými dětmi 
na takzvané vojevůdce. Ve speciální 
akademii se mají stát nečekaným 
trumfem v děsivé válce. Hrají: Asa 
Butterfield, Abigail Breslin, Hailee 
Steinfeld…
Vstupné: 110,- Kč/115 minut  P-12

Sobota 2. listopad 20.00 hodin
KAMEŇÁK	4	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. 
Pokračování úspěšné české komedie 
režiséra Zdeňka Trošky …po deseti 
letech se nám opět představují 
oblíbení hrdinové městečka 
Kameňákov v plné parádě. Hrají: 
Václav Vydra, Dana Morávková, 
Bohumil Klepl…
Vstupné: 110,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Neděle 3. listopad 15.00 hodin
ZATAŽENO,		
OBČAS	TRAKAŘE	2	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing. Po katastrofální 
potravinové bouři v prvním filmu byl 
vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni 
opustit město. V českém znění: Ota 
Jirák, Tereza Bebarová, Matouš 
Ruml…
Vstupné: 130,- Kč/96 minut/ 
zvuk DD 5.1/MP

Chceš být součástí 
pohádkového příběhu? 
Vyzkoušet si,jaké to je, 

být hercem v divadelním 
muzikálu? 

 Přijď zkusit štěstí!

 2. kolo konkurzu 
do pohádkového muzikálu 
„Kam chodí slunce spát“ 

se koná: v úterý 5. 11. 2013 
čas: 18:15 – 20:00 hodin 

místo: sál ZUŠ Bílina

Příběh muzikálu je 
o zvířátkách, putování 

za sluníčkem, o hledání 
odpovědí a o naději. 

Obsazovány budou děti 
mladšího i staršího školního 

věku. Konkurzu se tedy 
mohou zúčastnit všichni 

zájemci, kteří si chtějí 
vyzkoušet muzikálové 

herectví. 

Pro představu si úryvek jedné 
z písní muzikálu můžete 

poslechnout na webových 
stránkách ZUŠ  

www.zus-bilina.cz

Přihlášku na konkurz 
do muzikálového souboru 

„KAM CHODÍ SLUNCE SPÁT“ 
je možno obdržet a vyplnit až 

na místě v den konkurzu.
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Podzimní prázdniny některým školákům 
prodlouží ředitelské volno

Naše minulé životy existují
31. 10. 2013 

Na četná přání našich čtenářů i veřejnosti jsme opět pozvali 
do naší knihovny v Bílině kartářku, paní Naďu Kučerovou.
To jací jsme, jak vypadáme, do jaké rodiny, města, životních 
poměrů nebo kdy se narodíme a jaká souhra zde panuje s na-
šimi minulými životy, si můžete přijít vyposlechnout ve čtvrtek 
31. října od 17 hodin. Přenáška nese název „NAŠE MINULÉ 
ŽIVOTY EXISTUJÍ“ a bude jistě opět velice zajímavá.
V úvodu se představí krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Wal-
tera v Bílině pod vedením p. uč. Ernsta.
Od 15 hodin lze  využít možnost výkladu karet pro jednotliv-
ce, neboť právě toto si na minulém setkání s paní Kučerovou 
posluchači vyžádali.

Šup na zimní stadion, 
zima klepe na dveře
I když led na zimním stadionu není 
závislý na ročním období, zima se 
blíží a bruslení patří mezi oblíbené 
zimní radovánky. Každý prázd-

ninový den je 
pro děti a ne-
jen pro ně připraveno na zimním 
stadionu v Bílině veřejné bruslení. 

Po 28.10 8:45 – 9:45, 15:00 – 16:00, 17:30 – 18:30
Út 29.10. 11:00 – 12:00
St 30.10. 11:00 – 12:00, 13:15 – 14:45
Čt 31.10. 9:00 – 10:00, 11:00 – 12:00, 17:15 – 18:15
Pá 1.11. 11:00 – 12:00
Ne 3.11. 9:00 – 10:00

Plán ledu se může měnit, je proto vždy lepší si termín nejprve ještě ově-
řit na webových stránkách www.sportbilina.cz v sekci Zimní stadion 
nebo přímo na stadionu.

Ve dnech 29. a 30.října mají školáci podzimní prázdniny. Ředitelé základních škol Praktická, Lidická, Za Chlumem a gymnázia se 
rozhodli dětem prázdniny prodloužit a na dva zbylé dny týdne vyhlásili ředitelské volno. Jak mohou děti o podzimních prázdninách 
trávit svůj volný čas? 

Co	třeba	
návštěva	knihovny?

Kvůli prázdninám bude v knihov-
ně otevřeno pro děti bude výji-
mečně i ve středu 30. 10. od 9 - 16 
hodin. (Jinak se půjčuje klasicky: 
pondělí, úterý, čtvrtek odpoled-
ne). Využijte možnosti půjčit si 
nějakou fajn knížku na chladná 
podzimní odpoledne či večery.

	Dům	dětí	a	mládeže	
nabízí	plno	zábavy

25.10.	15:00-18:00	PÁTEK
Postavte si draka
- pro děti od 8 let nebo s rodiči - 
stavba papírového draka. 
Platby do 24. 10. - cena: 70 Kč 

28.-29.10.	18:00-14:00
PONDĚLÍ	-	ÚTERÝ

Prázdninový 
noční maraton her
- pro děti od 6 let - soutěžní 
turnaje o ceny, příprava 
na mistrovství ČR v deskových 
hrách. 
Platby do 24. 10. - cena:150 Kč 

29.10.	10:00-12:00	ÚTERÝ
Modelujeme z I CLAY hmoty
- pro děti od 6 let.
Platby do 23. 10. - cena: 50 Kč
Výroba lampionu 
- pro děti od 8 let nebo s rodiči.
Cena: 50 Kč 

30.10.	STŘEDA
10:00-12:00 
Výroba hallowenských masek
- pro děti od 6 let.
Cena: 20 Kč/maska 
16:00-18:00 
Hallowen pro nejmenší 
- pro rodiče s dětmi do 6 let. 
S sebou lampion nebo lucerničku, 

výprava za strašidly po zahradě 
DDM a zábavný program a disko 
pro nrejmenší v tělocvičně.
Cena: 50 Kč, členové kroužků 
zdarma 

31.10.	17:00-19:00	ČTVRTEK
Hallowenská diskotéka 
pro školáky 
- od 6 let. Diskotéka s Pavlem 
a Honzou, 
malování 
na obličej.
Cena: 50 Kč, 
členové 
kroužků 
zdarma

Skupina ČEZ byla oceněna za přínosnou spolupráci s radnicí   
Ústí nad Labem - Diskuzní 
setkání zástupců měst, podni-
katelů a médií na téma „Spo-
lupráce radnic a podnikatelů“ 
se konalo ve čtvrtek 17. října 
v Ústí nad Labem. Zároveň 
proběhlo vyhlášení krajských 
výsledků projektu týdeníku 
Ekonom s názvem Město 
pro byznys Ústeckého kraje 
2013. Oceněny „Uznáním 
za přínosnou spolupráci 
s radnicí“ byly i firmy no-
minované vedením měst. 
Byla mezi nimi i Skupi-
na ČEZ, o jejíž nominaci 
se postaralo město Bílina 
v čele se starostou Jose-
fem Horáčkem. Uznání 
převzal za energetickou 

společnost František Strach, 
ředitel Elektráren Ledvice 
a Počerady. 
„Spolupráce s ČEZ, a. s., pro-
střednictvím vedení Elektrár-
ny Ledvice je dlouhodobá. 
Společnost poskytuje pravi-
delně městu Bílina finanční 
příspěvek na řešení oprav in-
frastruktury a také na vybave-
ní společenských, kulturních, 
zdravotnických, sportovních 
a vzdělávacích organizací 
města. Finanční příspěvek je 
v řádech milionů korun ročně. 
Tato nemalá pomoc je vždy 
aktualizována a upřesňována 
na základě našich požadav-
ků,“ stálo v nominaci města 
Bíliny.

Uznání za přínosnou spolupráci 
s radnicí města Bílina.

Ústí nad Labem - Diskuzní 
setkání zástupců měst, podni-
katelů a médií na téma „Spo-
lupráce radnic a podnikatelů“ 
se konalo ve čtvrtek 17. října 
v Ústí nad Labem. Zároveň 
proběhlo vyhlášení krajských 
výsledků projektu týdeníku 
Ekonom s názvem Město 
pro byznys Ústeckého kraje 
2013. Oceněny „Uznáním 

Uznání za přínosnou spolupráci 
s radnicí města Bílina.
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Rada města na své 20. schůzi konané 16. 10. 2013 mimo jiné:

Pohár starosty je v Litvínově
Již podeváte uspořádali nohejbalisté Auto-
dopravy Dolů B9lina svůj mezi nohejbalisty 
kraje oblíbený turnaj O pohár starosty města 
Bílina. Jako vždy dlouho pečlivě připravo-
vaný turnaj se neúspěšně pokusilo pokazit 
počasí. Neuspělo. Nohejbalisti prokázali, že 
mají svůj sport natolik rádi, že jim vytrvalý 
deštík nevadí a jsou v dobré pohodě schopni 
celý program 38 zápasů bez jediného zaváhá-
ní či protestu absolvovat tak, jak celý herní 
plán turnaje připravili zkušení organizátoři 
pánové Karel Bažant a Jirka Sluka.
K prezentaci přišlo 12 družstev která byla 
pořadateli rozdělena do dvou šestičlenných 

skupin, kde se hrálo na dva vítězné sety. 
Do čtvrtfinále postoupilo 8 družstev, která 
pokračovala PLAY – OFF o konečné pořadí. 
Soutěž PLAY – OFF přinesla řadu zápasů vý-
borné úrovně. Vítězem finálového zápasu se 
stalo družstvo Litvínova ve složení Perůtka 
st., Perůtka ml. a Růžička, na druhém místě 
skončil poražený Osek, třetí místo obsadil 
Žatec A před družstvem Praha Košíře. Pátý 
skončiů Žatec B, v jehož dresu hrála jediná 
účastnice Klára Zakopalová. Ta navzdory 
svému jménu ani jednou nezakopla a byla 
velmi platnou členkou družstva, šesté bylo 
Ústí n.L. Další pořadí bylo: Trosky, Osek 

B, Hostomice, vítěz jarního turnaje Pošťáci, 
Drogani a Plazivci.
Mírný ale vytrvalý déšť změnil velké sluneč-
níky na terase u centrkurtu v potřebné dešt-
níky, pod nimiž pohodlně odpočívala právě 
nehrající družstva a zpívali a hráli pilní čle-
nové skupiny Střepy ze Světce. Zrekonstruo-
vaný antukový povrch se ukázal plně funkční 
a vyhovující tak náročnému sportu, jakým 
nohejbal je. Všechna družstva byla oceněna 
hodnotnými cenami a vedoucí turnaje Karel 
Bažant při předávání krásného poháru sta-
rosty připomněla vstřícnost a podporu města 
sportu. Jaromír Jirásek

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidic-
ká ve výši 81.600 Kč na školu 
v přírodě 136 žáků. 
■ Přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic 
na investiční akci „Pokračování 
oprav bytů v domech se sou-
středěnou pečovatelskou služ-
bou“, ve výši 536.000 Kč.
■ Přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic 
na akci „Nasvětlení před do-
mem č. 355 v ulici Jiráskova“ 
v celkové výši 27.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 90.000 Kč 
z programu podpory sportu – 
rezerva pro sportovní organi-
zace, mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Fotbalovým 
klubem Bílina jako příjemcem.
■ Pokračování spolupráce 
s Krajským úřadem Ústeckého 
kraje o provozování lékařské 
pohotovostní služby ve spádo-
vé oblasti Bílina s předpokláda-
nou dotací.
■ Ukončení smlouvy o nájmu č. 
98 nebytových prostor na adre-
se Žižkovo náměstí 58, Bílina 
o celkové výměře 37,20 m2, 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem 
Hájkem Jiřím, bytem Švabin-
ského 643, Bílina jako nájem-
cem dne 16.3.1998. Smlouva 
bude ukončena k 30.11.2013, 
dle žádosti nájemce.
■ Přidělení nebytového prostoru 
po provozovně – brusičství – Žiž-
kovo náměstí č.p.58, Bílina, odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví.
■ Stanovisko bytové komi-
se dle předloženého zápisu 
z 02.10.2013. 

■ Ukončení smlouvy o nájmu č. 
501 nebytových prostor na ad-
rese Mírové náměstí 46, Bílina 
o celkové výměře 37,82 m2, 
uzavřené mezi městem Bíli-
na jako pronajímatelem a paní 
Jarmilou Nodžákovou, bytem 
Tylova 301 Bílina jako ná-

jemcem uzavřené 01.09.2004. 
Smlouva bude ukončena doho-
dou k 31.10.2013, dle žádosti 
nájemce.
■ Zapojení města Bílina do pro-
jektu „Asistent prevence krimi-
nality II“ realizovaného Minis-
terstvem vnitra ČR.

Zamítla:
■ Návrh odboru nemovitos-
tí a investic na zvýšení sazby 
měsíčního nájemné v bytech 
ve vlastnictví města Bíliny s tím, 
že sazba zůstává ve stejné výši  
35 Kč za 1 m2 podlahové plochy  
bytu, s platností od 01.01.2014.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic (dále jen 
VONI) o postupu stavebních 
prací v Hotelu U Lva, dle ná-
vrhu předloženého VONI tak, 
jak jsou navrženy v cenové re-
kapitulaci a uložila tajemníko-

vi městského úřadu zajištěním 
potřebné projektové a inženýr-
ské přípravy jednotlivých etap. 
Po jejím dokončení požaduje 
předložení zpracovaných pod-
kladů pro stanovení dalšího 
postupu, tj. zajištění finančních 
prostředků a vypsání výběrové-
ho řízení. 
■ Splnění usnesení, kterým 
bylo tajemníkovi městského 
úřadu bylo uloženo pověřit 
VONI pořízením projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
plavecké haly.
■ Informaci VONI o připravě 
podkladů pro výběrové řízení 
na projektovou dokumentaci 
na přesun sídla městské policie 
na Teplické Předměstí.
■ Vyjádření odboru dopra-
vy k současnému dopravnímu 
značení v lokalitě na Pražském 
Předměstí s tím, že pověřu-
je starostu města sjednáním 
schůzky s dopravním inspekto-
rátem a odborem dopravy, kte-
rými budou jednotlivé problé-
my řešeny přímo na místě. 
■ Stížnost pana Josefa Svobody 
ohledně jízdy cyklistů po míst-
ní komunikaci IV. třídy, vedou-
cí podél řeky Bíliny od ulice 
Břežánská k ulici Kyselská 
a na způsob parkování na Míro-
vém náměstí v části před hlavní 
poštou.

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)
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Domácí střelci se radovali z vítězství

Pavel Prchal oblékl reprezentační dres

Foto: Klára Filipovská

Za podmračeného sobotního do-
poledne 12. října, proběhl stře-
lecký závod tříčlenných družstev 
O pohár Starosty města Bíliny, 
střílený zároveň jako závod jed-
notlivců O pohár ředitele VHS 
vše v disciplíně Velkorážní stan-
dardní pistole a revolver 5+30. 
Závod s účastí dvou desítek zá-
vodníků, již po 19.-té organizoval 
SSK MTs Bílina na své střelnici 
v Nemocniční ulici v Bílině. 
Z vítězství se radovalo družstvo 
domácích závodníků ve složení: 

Jiří Filipovský ml., Václav  Šimek 
a Pavel Hubáček, které s luxus-
ním náskokem 35 bodů porazilo 
družstvo SSK 0311 Most Ležá-
ky (Kašpar, Jurčík, Rolli). Třetí 
skončili také domácí, ve složení 
Filipovský st., Koula, Budil.
Pohár ředitele VHS vybojoval 
výborným nástřelem 280 kruhů 
domácí Jiří Filipovský ml. před 
mosteckým Josefem Kašparem 
s 277 kruhy a domácím Václavem 
Šimkem s 272 kruhy (viz. foto).

M. Zábranský

Pavel se celý rok soustře-
dil na Mistrovství ČR žactva 
na dráze. Mezi oblíbené indivi-
duální disciplíny bílinského ví-
cebojaře patří 100 m překážek, 
skok o tyči a 200 m překážek. 
V průběhu srpna absolvoval 
dvě soustředění, aby vše vybě-
hal a vyladil na konec září, kdy 
se konalo MČR, které je záro-
veň kvalifikací na Mezistátní 
utkání.  První den Mistrovství 
přinesl trochu zklamání. Ani 
skok o tyči, ani krátké překáž-
ky úspěch nepřinesly. S čistou 
hlavou tak nastupoval druhý 
den do bojů na dlouhých pře-
kážkách. Trenéři Jaromír Říha 
a Jiří Nechvátal formu vyladili 
skutečně na den přesně. Pavel 
se v rozběhu zlepšil o vteřinu 
a postoupil tak do finále. Zde 
byli zcela jiní favorité a tak Pa-
vel nenesl takový tlak. Takřka 
ve třetí čtvrtině závodu běžel 
ještě na čtvrtém místě, během 
pár kroků ale neskutečně přidal 

na frekvenci a zabojoval. Bylo 
z toho třetí místo a bronzová me-
daile. Výsledný čas 25,95 byl jen 
necelou půlsekundu za českým 
rekordem, což jen dokazuje kva-
litu Pavlova výkonu. Po doběhu 
přišel za Pavlem reprezentační 
trenér s tím, že se na základě vý-
konu Pavel kvalifikoval na Me-
zistátní utkání do Budapešti. 
Mezistátní utkání je vrcholem, 
kterého můžou žáci v atletice 
dosáhnout, jedná se o přátelské 
utkání zpravidla mezi pěti stá-
ty. V Budapešti se uskutečnilo 
utkání mezi Českou republi-
kou, Slovenskem, Slovinskem, 
Chorvatskem a domácím Ma-
ďarskem. Češi suverénně zvítě-
zili. Pavel se představil v běhu 
na 300 m překážek, protože 
200 metrů se na mezinárodním 
poli neběhá. Na poslední chvíli, 
takřka pár hodin před startem 
reprezentační trenéři rozhodli, 
že Pavel poběží mimo bodo-
vání.  Snad byla na vině silná 

viróza, kterou si do Budapešti 
přivezl. Nicméně stejně jako 
na Mistrovství ČR, i zde Pavel 
dokázal, že je srdcem bojovník 
a že ho nic nezdolá. Velmi dů-
ležitá charakterová vlastnost pro 
těžkou disciplínu, kterou je běh 
přes dlouhé překážky, přinesla 
své ovoce a výsledný čas 40,47 
mu přinesl perfektní čtvrté mís-
to. Pěkný výsledek, hezký čas, 
reprezentační start v národním 

dresu a především cenné zkuše-
nosti. To vše si Pavel z Budapeš-
ti odvezl. 
Již v tyto dny se začíná opět při-
pravovat na nadcházející sezónu, 
kde by se chtěl znovu pokoušet 
o další reprezentační start. Dlou-
hodobějším cílem je pak start 
na Mistrovství světa dorostenců 
za dva roky. Snad vše půjde po-
dle plánů, které si s trenéry před-
sevzal.

Na toto kolo se přihlásilo celkem 
pět družstev, bohužel ostatním to 
nevyšlo kvůli pracovnímu vytí-
žení. Přesto se 2.kolo uskutečnilo 
a všichni si to užívali i přes ta ně-
jaká menší zranění.
Musím říci, že se stále hraje 
o putovní pohár a některé druž-
stva se o tento symbol nechtě-
jí připravit a to se nám právě 
na tomto (sranda mači) líbí. Ono 
není ani tak důležité zvítězit, ale 
najít si čas a chuť něco pro sebe 

udělat a nesedět doma u televize 
a nudit se.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří na tento turnaj přijeli 
a upozornil je na další kolo, které 
se bude konat 16. 11. 2013 v tělo-
cvičně v bývalé škole na Teplic-
kém předměstí. Jsou vítáni všich-
ni kteří mají o tento turnaj zájem 
a mohou se přihlásit na emailu 
skmbilina@seznam.cz.

Za přádající klub SKM Bílina
Masopust Roman

Sezónu plnou zvratů zažil bílinský atlet Pavel Prchal. Když na ha-
lovém MČR bojoval na krátkých překážkách o bronzovou me-
daili a na předposlední překážce spadl, nebo když mu dvakrát 
utekla medaile z MČR ve vícebojích o pár bodů, vůbec netušil, 
jaký závěr mu sezóna přinese.

V sobotu 19. 10. se přádalo druhé kolo nohejbalu neregistrovaných pod oddílem SKM Bílina
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Český pohár ovládli bílinští bikrosaři

Stolní tenisté zahájili mistrovské soutěže
Bílinští stolní tenisté v uplynulých týdnech vstoupili do krajské soutěže II. třídy a regionálních soutěží.

„A“	TÝM	
v prvním kole krajského přeboru II. třídy při-
vítal na domácích stolech Litvínov „D“ a pro-
hrál těsně v rozhodující čtyřhře 10:9 a bral 
na úvod dva body do tabulky. O týden pozdě-
ji mu opět doma byl soupeřem Lubenec „A“, 
který utrpěl v Černé hale prohru 12:6.

„B“	MUŽSTVO	
v regionálním přeboru I. třídy zví-
tězilo na úvod 13:5 s mužstvem Tr-
novany „B“. V druhém kole béčko 
zajíždělo na stoly do Krupky, kde 
s místním „E“ mužstvem prohrálo 
vysoce 16:2.

„C“	TÝM	
se reprezentuje v regionálním 
přeboru II. třídy, kde v prvním 
kole prohrál s Teplicemi „F“ 

11:7 a poté na domácí půdě pora-
zil Trnovany „C“ 16:2.

Ondřej Grozík

Bílinský bikrosový oddíl BMX 
Bílina hostil o první říjnovou 
sobotu již tradičně závěrečný 
podnik seriálu Českého po-
háru BMX a MTB na BMX 
dráze. Místní organizátoři 
přípravu na tento závod ni-
kterak nepodcenili, počasí 
bylo takřka ideálně závodní, 
a tak si místní oddíl vysloužil 
pochvalu od většiny zúčast-
něných, kterých se letos sešlo 
solidních sto. 

Velké díky samozřejmě patří part-
nerům oddílu, kterými jsou Sta-
vební firma Žejdlík, Suroviny Ivo 
Koželuh, ČEZ, Autoškola Jana, 
Severočeské doly Chomutov, 
ÚAMK, AVZO a město Bílina. 
Bez nich by se jen stěží mohl zá-
vod uskutečnit.
Ale k samotnému závodu. 
Na startu se postavilo hned osm 
místních borců a vedli si násle-

dovně. V kategorii MTB, tedy 
horských kol, po celý den kra-
loval bílinský Michal Minařík 
a vybojoval pro Bílinu zlato. 
V kategorii nejmenších do 6-ti 
let se blýskl pěkným stříbrem 
stále se zlepšující David Adá-
mek. Ve sloučené kategorii 7/8let 
se na startu představili hned dva 
místní jezdci, Max Batovec a Petr 
Reich, když do cíle dojeli na 17. 
respektive 18. místě. Kategorii 
9/10 let měla na startu jediné-
ho hlavního favorita, bílinského 
zástupce Pavla Jindřicha, jenž 
všechny předpoklady a očekává-
ní naplnil a vyjel pro místní klub 
další zlato. Dalším zástupcem 
v této kategorii byl Adam Šikl, 
který protnul pásku na 14. pozici. 
A konečně, v nejprestižnější kate-
gorii 15+ se na startu představili 

již tradičně dva bílinští zástupci, 
Matěj Chalupný a Michal Schu-
ran, jenž závod ovládli a připsali 
tak na oddílový účet další double 
v seriálu Českého poháru v pořa-
dí Matěj první, druhý Michal.
Po samotném závodu se uskuteč-
nilo i celkové vyhlášení sedmi-
dílného seriálu Českého poháru 
2013 a bílinští bikrosaři obsadili 
hned několik medailových pozic. 
V „šestkách“ se radoval z celko-
vého bronzu David Adámek, kate-
gorii 9/10 let ovládl stále se zlep-
šující Pavel Jindřich a nejsilnější 
kategorie 15+ se téměř po celou 
sezónu odehrávala pod taktov-
kou dua Chalupný, Schuran, tudíž 
konečné pořadí seriálu Chalupný 
první, Schuran druhý! 

Mgr. Zdeněk Chalupný, 
jezdec/trenér




