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K devadesátinám dostal horské kolo 

Oslavte s dětmi jejich den

Obrovskou radost udělali sportovní kamarádi panu Ladislavu 
Novákovi, když na počest jeho blížících se 90. narozenin uspořá-
dali v sobotu 18. 5. turnaj ve stolním tenisu. Splnili navíc budou-
címu jubilantovi obrovský sen v podobě horského kola. 

O Ladislavu Novákovi jsme čtenáře 
Bílinského zpravodaje již informo-
vali a to v souvislosti se zvláštním 
oceněním, které bylo panu No-
vákovi uděleno na slavnostním 
vyhlašování nejlepších sportovců 
Teplicka pro rok 2012. Málokdo asi 
do té doby věděl, že se Bílina pyšní 
jedním z nejstarších aktivních spor-
tovců v Evropě. Ladislav Novák je 
stále registrovaným hráčem stolní-
ho tenisu a svůj klub SK Siad Bílina 
pravidelně reprezentuje na turna-
jích. A ve svém úctyhodném věku 
a přes těžkou nemoc, která u něj 
výrazně omezuje pohyblivost, do-
káže mnohé zápasy vyhrávat. Za ta 
léta to má prostě v ruce. To ostatně 
dokázal i na sobotním turnaji, který 
vyhrál. 
Když se pan Novák dozvěděl, že 
kamarádi na jeho počest uspořáda-
li takový turnaj, neskrýval dojetí. 
Potěšil ho i zájem médií, kterého 
si zejména poslední rok opravdu 
užívá. „Mám velikou radost. Ni-
kdy jsem nezažil tolik pozornosti 
a moc si toho vážím,“ říká skromně. 
Díky stolnímu tenisu získal nejen 
sportovní koníček, ale také mnoho 
přátel, která na svého spoluhráče 
a skvělého přítele nedá dopustit. To 
dokázali právě touto akcí. Pořada-

telé, kteří vystupují jako občanské 
sdružení První sportovní Bílina, 
obdrželi na celou akci  příspěvek 
od města Bílina. Na akci přijal po-
zvání také starosta města Bíliny pan 
Josef Horáček s tajemníkem úřadu 
Ing. Ladislavem Kvěchem, aby se 
ujal předávání daru. Z horského 
kola měl pan Novák obrovskou ra-
dost. Svůj nový dopravní prostředek 
však vyzkoušet nechtěl s tím, že 
si kolo doma vystaví „na parádu“  
a jezdit bude na svém starém. Celá 
akce se opravdu povedla ke spoko-
jenosti nejen pořadatelů, ale přede-
vším Ladislava Nováka, který si ta-
kovou pozornost rozhodně zaslouží.
Úžasný optimismus a energii lze 
panu Novákovi jen závidět. Tak 
vysokého věku se podle svých slov 
dožil jen díky tomu, že je stále ak-
tivní a nenechá se odradit píchnutím 
tu nebo támhle ani těžkou nemocí, 
která jej trápí již od mládí. Stolnímu 
tenisu se začal věnovat ve svých 75. 
letech, tedy v době, kdy většina lidí 
již se sportem dávno skončila. Do-
dnes si nenechá ujít téměř žádný tré-
nink ani zápas. A není to jen o lásce 
ke stolnímu tenisu, ale právě přede-
vším o tom přátelství, pro které jak 
je vidět neexistují žádné hendikepy. 
Jen tak dál pane Nováku! simi

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 
1. června. U příležitosti dne dětí jsou při-
pravovány různé společenské a sportovní 
akce. Den dětí má upozornit světovou veřej-
nost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví 
v mnoha zemích světa.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezi-
národní demokratická federace žen, Meziná-
rodní odborové sdružení učitelů a Světová 
federace demokratické mládeže. Mezinárod-

ní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 
ve více než 50 zemích celého světa. Pevné 
datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až 
na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí 
v roce 1952.
Na Bílinsku se bude tradičně Den dětí sla-
vit v Domě dětí a mládeže v Bílině a pěkné 
oslavy se vždy konají také například v Hrob-
čicích.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Ladislav Novák má techniku za ta léta v ruce.  Foto: František Bílek

Ladislav Novák se svými kamarády na turnaji. Foto: Jana Šimková
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět 
nebo dotaz na e-mail:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Auto není trezor
Pouhých deset minut stačilo ne-
známému pachateli, aby v Bílině 
vykradl osobní vozidlo. Během 
chvilky, kdy si poškozený zašel 
na nákup, se mu zloděj vloupal 
do zaparkovaného automobilu, 
ze kterého odcizil tašku s note-
bookem v hodnotě šest tisíc ko-
run.
Další zloděj kradl v Teplicích, 
také on využil toho, že poško-
zený nechal v autě viditelně 
umístěný svůj majetek, v tomto 
případě ledvinku, ve které měl 
všechny osobní doklady, pe-

níze, platební karty a mobilní 
telefon.
Policisté opakovaně varují obča-
ny před ponecháváním jakýchko-
liv cenností v zaparkovaných vo-
zidlech. Auto totiž není trezor a je 
otázkou pouhých několika vteřin, 
než se pachatel zmocní cizího 
majetku. Zvlášť viditelně uložené 
věci jsou pro některé lapky láka-
dlem, kterému nedokážou odolat 
ani za bílého dne.

Okraden ve spánku
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který kradl na ubytov-

ně v Bílině. V noč-
ních hodinách vnikl 
do neuzamčeného 
pokoje, ve kterém 
spal poškozený, 
a ze stolu odci-
zil notebook a tři 
mobilní telefony. 
Okradený muž vy-
číslil škodu na ne-
celých 30 tisíc korun, 
pokud se podaří zjistit 
totožnost pachatele, hrozí 
mu trestní stíhání pro přeči-
ny krádeže a porušování domovní 
svobody. Lapka se dal na útěk

Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině pokusil 
vykrást motorové vozidlo. Zloděj 
rozbil skleněnou výplň u zadních 
dveří zaparkované fabie a nahnul 
se do kabiny. Než ale stačil z auta 
něco ukrást, vyrušil ho náhodný 
kolemjdoucí, takže se dal na útěk 
s prázdnou. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže ve stadiu pokusu, pokud 
bude pachatel dopaden, hrozí mu 
trest odnětí svobody až na dvě 
léta.

Technický stav a "pásy"  
byly nejčastějším  
prohřeškem 
O jednom z uplynulých víkendů 
proběhla na Teplicku doprav-
ně bezpečnostní akce zaměřená 
na dodržování pravidel silničního 
provozu, kontrolu technického 
stavu vozidel a také na dodržo-
vání zákazu požívání alkoholu 
a jiných návykových látek řidiči 
vozidel. Během akce policisté 
zastavili 120 vozidel a zjistili 17 
přestupků. Osm automobilů ne-
odpovídaly předepsanému tech-
nickému stavu, šest osob nebylo 
za jízdy připoutáno bezpečnost-
ními pásy a jeden člověk si sedl 
za volant, ačkoliv před jízdou po-
žil alkoholické nápoje.
Přestupcům byly uděleny blokové 
pokuty ve výši 6 400 korun, dvě-
ma přestupky se bude ve správ-
ním řízení zabývat příslušný úřad.

Bílinští strážníci opět vyrazili hlídkovat na kolech 
Od poloviny května mohou obča-
né Bíliny potkat v ulicích cyklo-
hlídky městské policie. V Bílině 
se nejedná o žádnou novinku. 
Cyklisté v uniformách provádějí 
hlídkovou činnost v bílinských 
ulicích již sedmou sezónu 
Prioritními lokalitami cyklohlí-
dek jsou klidové a okrajové části 
města, kam se motohlídky vozi-
dlem nedostanou a pro pěší hlíd-
ky by docházení do těchto lokalit 
pěšky znamenalo neúměrnou ča-
sovou ztrátu. Lesopark Kyselka, 
Autokemp a koupaliště na Kysel-
ce, Pohádkový les, Žižkovo údolí, 
Bezovka, Výsluní, Na Větráku, 
chlumský les, zahrádkářské kolo-
nie a další lokality jsou místa, kde 
mohou bílinští občané cyklohlíd-
ky potkat nejčastěji.
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Na hrách bez hranic bude Bílinu reprezentovat družstvo z Aléské

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 
2013 je 30. 6. 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 složenkou 
nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hra-
zen jednorázovým příkazem 
za více poplatníků, je třeba 
nahlásit finančnímu odboru 

Městského úřadu v Bílině jmé-
na osob, za které je poplatek 
odváděn, a to buď telefonic-
ky na čísle 417 810 957, nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2013 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
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

Město Bílina - zájezdy 2013
Termín Cíl zájezdu Cena 

místenky

29.06. Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera - koupání 100,00 Kč

14.09. Podzimní Zahrada Čech 50,00 Kč

04.12. Drážďany – předvánoční trhy, 3 autobusy 80,00 Kč

14.12. Praha – Dejvice, vánoční trhy 80,00 Kč

Kontaktní osoba: Ing. Krejčová Petra, 
e-mail: krejcova@bilina.cz , T: 417 810 840

V pátek 10. května proběhlo v bílinském Domě dětí a mládeže 
školní kolo akce Hry bez hranic – aneb po čtyřech letech opět 
společně v Bílině. Vítězem se stejně jako před čtyřmi roky stalo 
družstvo ze ZŠ Aléská a bude Bílinu reprezentovat na mezinárod-
ní čtyřdenní sportovně – zábavní akci. 

Ve školním kole se o vítězství doslova 
a do písmene praly čtyři týmy a to ze 
všech třech městem zřizovaných zá-
kladních škol a navíc gymnázia. Pů-
vodně se měl celý program odehrávat 
na zahradě DDM, ale protože počasí 
opravdu nepřálo, musely být veškeré 
aktivity přesunuty do budovy „do-
mečku“. První disciplínou, která děti 
opravdu nadchla, bylo střílení z pěno-
vých pistolí na terč. Další disciplína 
se neobešla bez koloběžky a spočíva-
la v jízdě zručnosti v tělocvičně. Bylo 
nutné projet připravenou dráhou mezi 
kužely či pod laťkami a nic neshodit 
ani neminout. Následovalo skládá-
ní kelímků, tedy aktivita, se kterou 
se málokdo do té doby setkal. I zde 
však děti projevily svou učenlivost 
a nadšení pro nové trendy ve hrách 
a předvedly, jak si skládání kelímků 
nacvičily. Soutěže probíhala formou 
štafety, tedy vystřídali se hráči celé-
ho šestičlenného družstva a změřen 
byl celkový čas. K poslední soutěži 
opět posloužila koloběžka a dlouhá 
chodba v prvním patře budovy. Kdo 
by si tipoval, že půjde o jízdu na čas, 
měl by pravdu. Děti měly za úkol co 
nejrychleji dojet na konec chodby, 
obkroužit kužel a rychle se zase vrá-
tit zpět a předat koloběžku dalšímu 
z týmu. Ve volných chvílích, přede-
vším pak když se připravovalo hod-
nocení a diplomy, mohly děti využít 
novou hernu kinect boxů. 

Celé dopoledne vygradovalo pře-
dáváním ocenění a výher. Paní uči-
telky, které děti doprovázely, měly 
obavy, aby v případě neúspěchu ne-
došlo na slzičky, ale děti vše zvládly 
a i tým na čtvrtém místě se nakonec 
radoval z cen, které dostal. Všichni 
dali do soutěží maximum, ale vyhrát 
mohl jen jeden a nejrychlejší časy 
měl tým ze ZŠ Aléská. Pro ostatní 
soutěžící to ale neznamená, že se 
her nezúčastní, naopak. Všichni 
jsou zváni na uvítací večer s disko-
tékou a na opékání buřtů. Mohutná 
podpora kamarádů a spolužáků 
bude třeba také při sportovním do-
poledni na atletickém stadionu. 
Hry bez hranic se uskuteční ve dnech 
18. – 22. 6. letošního roku a přijedou 
na ně soutěžní týmy dětí z Německa, 
Polska, Litvy a Ukrajiny a to z part-
nerských a spřátelených měst města 
Bíliny. Pozván byl i tým ze Sloven-
ska, ale ten se nakonec kvůli časové 
vytíženosti na konci školního roku 
nezúčastní. Připraven bude opravdu 
bohatý program a spousta zábavy. 
Projekt byl podpořen z Fondu ma-
lých projektů Cíle 3 Euroregionu 
Elbe/Labe a to jen aktivity spojené 
s bílinských a německým týmem. 
Účast ostatních zahraničních hostů 
bude zajištěna díky podpoře z Fon-
du Ústeckého kraje 2013. Na do-
financování projektu přispěla také 
Skupina ČEZ. simi

Úvodní nástup 
v tělocvičně DDM Bílina. Vítězné družstvo pod vedením Mgr. Gabriely Hudákové.

Skládání kelímků 
děti nadchlo. 
Foto: J.Šimková
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Investice do kuželny zlepšila 
vzhled a sníží náklady na topení 

Čestmír Duda oslavil osmdesátku mezi atlety
Na 30 pozvaných gratulantů se 
sešlo 17. 5. 2013, aby oslavili ži-
votní jubileum čestného občana, 
zakladatele místního atletického 
klubu a bývalého starosty města 
Bílina pana Ing. Čestmíra Dudy. 
Mezi pozvané na známý bílinský 
Kafáč patřili převážně bývalí svě-
řenci oslavence, kteří se věnovali 
v Bílině atletice. Tu Čestmír Duda 
spoluzakládal s Václavem Janou-
chem koncem 60. let. Úspěšnou, 
pestrou a hlavně dlouhou aktivní 

trenérskou činnost dokládal i vě-
kový rozdíl jak současných, tak 
i bývalých atletů, kteří společně 
zavzpomínali na svou sportov-
ní kariéru. Pan Duda úvodem 
všem poděkoval, neskrýval doje-
tí a s radostí přijímal gratulace. 
„Plánoval jsem, že v Bílině budu 
tak 5 let. Nakonec z toho bylo let 
40, kterých nelituji,“ řekl v úvod-
ním slovu Duda. 
„Jak se tak zde dívám, tak tu vidím 
převážně běžce z řad čtvrtkařů,“ 

dodal s úsměvem.  Chybět nesmě-
li samozřejmě i všichni tři syno-
vé, rovněž bývalí vynikající atleti. 
Současný prezident JuDr. Jaromír 
Říha spolu s viceprezidentem 
Mgr. Jiřím Nechvátalem předal 
od AK Bílina k jubileu dar v po-
době fotoaparátu, který si jubilant 
náramně užíval a seznamoval se 
s ním již na místě. To, že v Bílině 
na atletice byli vždy dobří atleti 
i osobnosti, kteří si mají co říct 
svědčí i fakt, že se oslava pro-

táhla z odpoledních hodin skoro 
do půlnoci. Nikomu se nechtělo 
odejít.  Dobrou partu si Duda přál 
a kromě stadionu také vždy budo-
val. Byla a je základem úspěchu 
ligového družstva do dnešních 
dní. Právě proto může klub čerpat 
ze široké základny a držet kva-
litní konkurenceschopnou úro-
veň. Přejeme  panu Ing. Dudovi 
vše nejlepší, hodně zdraví a stále 
úsměv na rtech i do dalších let!
 Mgr. František Podroužek

Minigolf po výrazné investici 
nabízí skvělé zázemí i dráhy

Areál minigolfu v Bílině se 
nachází v krásném prostředí 
lázeňského parku na Kyselce. 
K čemu však bylo hezké pro-
středí, když nevyhovovalo zá-
zemí občerstvení a v hrozném 
stavu byly také dráhy. Minigolf 
tak zůstával často nevyužitý 
a příliš návštěvníků nelákal. 
V loňském roce se proto město 
Bílina jako vlastník rozhodlo 
zrekonstruovat interiér budovy 
občerstvení. Již s tímto kro-
kem sportoviště výrazně ožilo. 
V letošním roce rekonstrukce 
pokračovala. „Letos jsme na-
vázali opravou střechy objek-
tu, rozšířením terasy, opravou 
plochy pro posezení a zejména 
kompletní rekonstrukcí celé 18-
ti jamkové dráhy, která již byla 
na pokraji hratelnosti,“ vysvětlil 
Tomáš Pavel, pracovník odboru 
nemovitostí a investic bílinské 
radnice. Dodal, že do zvelebe-

ní prostředí areálu se zapojil 
také stávající nájemce Pavel 
Bárta, který investoval vlastní 
prostředky do některých velmi 
pěkných detailů jako například 
dřevěné doplňky na terase a zá-
bradlí, přetření fasády a další. 
Celková investice v letošním 
roce činila 850 tis. Kč, přičemž 
350 tis. Kč poskytla darem sku-
pina ČEZ. Rekonstrukce areálu 
proběhla ve spolupráci s jedna-
telem RSZ Bílina Mgr. Petrem 
Boudou, provozovatelem zaří-
zení. Opravám rozhodně není 
konec. „Do budoucna bychom 
chtěli završit rekonstrukci no-
vou fasádou a výměnou oken, 
pokud se tedy podaří zajistit 
finanční prostředky,“ nastínil 
investiční plány Tomáš Pavel.
Na rekonstrukci se podílely 
firmy: Rolson.cz, s.r.o (dráhy), 
Arkýř, s.r.o. (střecha) a Fa 
Žejdlík (stavební a zemní práce)

Budova kuželny na Kyselce má 
nová plastová okna, vstupní dve-
ře, opravené schody a strop uvnitř 
haly. Na opravy v celkové výši 
200 tisíc korun přispěla také Sku-
pina ČEZ a to částkou 100 tisíc 
korun. 
Poměrně rozsáhlá oprava vel-
mi potěšila Miroslava Tomiše, 
předsedu bílinských kuželkářů 
a také správce a nájemce kužel-
ny. V budově tráví velkou část 
svého volného času a velmi dě-
kuje městu Bílina i Skupině ČEZ 
za tuto podporu kuželkářského 

sportu. I když by stará budova  
potřebovala oprav mnohem více, 
tyto provedené byly akutní. Strop 
v hale volal po opravě již několik 
let a výměna starých kovových 
rámů s okny za plastová přispěla 
nejen k lepšímu vzhledu, ale také 
by se díky ní mělo výrazně uše-
třit na topení. Plastové jsou nyní 
i vchodové dveře a opraveno bylo 
i schodiště u vchodu. Miroslav 
Tomiš věří, že vnější i vnitřní 
úpravy kuželkáři ocení a to nejen 
místní, ale i hosté při různých tur-
najích. simi

Společné foto všech účastníků oslavy. Vpravo Ing. Čestmír Duda. Foto: K.Žofková

Budova kuželny PŘED a PO rekonstrukci.
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Krajské kolo Zlatého listu 2013 v Bílině

Umíme pomoci!

V sobotu 13.4.2013 od 13:00 proběhlo v Bílině krajské kolo 41. roční-
ku dětské přírodovědně-ochranářské soutěže Zlatý list. Soutěž jako 
důležitou součást oslav desetiletí své existence organizovala Bílinská 
přírodovědná společnost o.s. Po letech pravidelné a velmi úspěšné 
účasti  dětské sekce společnosti - oddílu Bílinských Sojek - v této 
soutěži a pravidelné účasti ornitologů a předsedy mezi odbornými 
rozhodčími soutěže se společnost stala také hlavním organizátorem. 

V březnu oslovili zdejší městský 
úřad studenti místního gymnázia, 
požádali o spolupráci při pomoci 
jimi adoptovanému africkému 
chlapci Stephenu Ochiengovi. 
Zmíněná škola  Stephena adop-
tovala prostřednictvím občanské-
ho sdružení Centrum Narovinu 
a od roku 2011 mu posílá peníze 
na studia základní školy.  Pokud 
by tuto školu Stephen dokončil, 
měl by šanci lépe uspět v životě 
a pomoci  své rodině. 
Ke konci března pak navštívily  
studentky tercie zaměstnance 

úřadu, kterých se dotazovaly,  
zda jsou s touto akcí seznámeni 
a zda se do pomoci zapojí. Akce 
dopadla velmi úspěšně – vybra-
ná částka přesáhla 2 tisíce korun, 
za což patří všem přispěvatelům 
velký dík! Ve škole byly také 
vybrány další příspěvky od stu-
dentů a profesorů a Stephenovi 
poputuje částka téměř tři a půl 
tisíce korun.  

O výsledku akce nás 
informovaly studentky tercie 

Jana Trubačová, Eliška 
Kačírková a Monika Novotná

Více jak 25 dospělých členů spo-
lečnosti a jejich přátel se zapojilo 
do organizace soutěže pro 80 dětí ze 
14 družstev z celého kraje. Soutěže 
se kromě Bílinských sojek zúčastnily 
školní  i mimoškolní kolektivy z Ústí 
nad Labem, Lovosic, Loun, Děčína, 
Litvínova a Velkého Šenova. Vlastní 
soutěž proběhla ve velmi příhodném 
prostředí lázeňského parku na Ky-
selce.  Děti soutěžily ve dvou vě-
kových kategoriích v šestičlenných 
smíšených  družstvech  rozdělených 
na dvě družiny na tři a půl kilome-
trové trase procházející parkem 
a okolním lesem s řadou nádherných 
výhledů na horu Bořeň. Na trase děti 
na deseti stanovištích čekali odbor-
ní zkušební komisaři z řad Bílinské 
přírodovědné společnosti a spolu-
organizující 4.organizace ČSOP 
Tilia a DDM Ústí nad Labem. Pro 
čekající na startu probíhaly navíc 
dvě drobné doprovodné soutěže – 
v hodu na cíl a kreslení Bořně.  Díky 
okamžitému počítačovému zpraco-

vání  byly již v půl šesté odpoledne 
známy výsledky. Pro 50 vytrvalců, 
kteří v Bílině v improvizovaných 
podmínkách na gymnáziu nocovali, 
byl ještě připraven večerní přednáš-
kový cestovatelský a přírodovědný 
program spojený s udílením cen. 
Účastníky soutěže přijel z jižních 
Čech pozdravit také jeden ze zakla-
datelů soutěže, dlouholetý redaktor 
časopisu ABC mladých techniků 
a přírodovědců a autor přírodověd-
ných knih pro děti pan Karel Dun-
da, který dětem i jejich doprovodu 
osvětlil, jak vlastně soutěž vznikla. 
Druhý den  ještě účastníky čekala 
exkurse na uhelný lom Bílina. Vítězi 
krajského kola a tedy postupujícími 
do národního kola  se staly stejně 
jako loni v obou kategoriích druž-
stva Bílinských sojek, druhé místo 
obsadily v obou kategoriích týmy 
z Lounské ZŠ J.A. Komenského pod 
vedením paní učitelky L. Rychtro-
vé. O třetí místa se podělili Kamzící 
z DDM v Ústí nad Labem (mladší) 

a družstvo ze ZŠ Anežky České  také 
z Ústí nad Labem (starší).  Odborní 
rozhodčí vysoce ocenili i znalosti 
ostatních týmů. Zklamáním byla 
nulová účast Bílinských základních 
škol, které měly výjimečnou příleži-
tost si tuto soutěž zcela zadarmo bez 
dalekého vyjíždění do jiného místa 
konání vyzkoušet. Úspěch téměř 
bezchybné organizace soutěže a spo-
kojenosti účastníků byl dán nejen 
obětavým nasazením členů Bílinské 
přírodovědné společnosti a jejích 
přátel, ale také díky sponzorům sou-
těže. Zejména je potřeba poděkovat 
Severočeským Dolům a.s., které 
přispěly jak finanční podporou, tak 
zajištěním exkurse na dole, ale také 
městu Bílina za finanční dar a Hotelu 

u Lva za naturální sponzoring. Nelze 
zapomenout také na bezproblémové 
zajištění stravování většiny účast-
níků soutěže v Restauraci u Kádi 
na Kyselce. Soutěž pomohla také 
svým malým dílem přispět k tomu, 
že okolí Bíliny řadou lidí přestane 
být vnímáno jako nezajímavé. Nejen 
děti ale i jejich doprovod  byli nad-
šeni z prostředí lázeňského parku 
a okolního lesa a strání a jen si stejně 
jako každý Bíliňák povzdechli nad 
tím, jakou mírou devastace prošly 
desítky odpočinkových míst v okolí 
parku, která se dají poznat jen podle 
zarostlých  betonových torz laviček 
a každý si kladl otázku, kam zmizely 
lávky přes údolíčka na lesním svahu 
směrem k Liběšicím.  Karel Mach

Soutěžní stanoviště ryb, obojživelníků a plazů.

Nástup účastníků při zahájení soutěže.
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Májový jarmark 2013
První květnová sobota patřila v Bílině již tradičně Májovému jarmarku. Návštěvnost kulturně zábavní akce, která se několik posledních let koná 
v areálu lázeňského parku na Kyselce, se odvíjí od počasí a samozřejmě také programu. Zpočátku dne počasí příliš nepřálo, postupně se však vy-
časilo a krásné prostředí kolem lázní mohlo být ideálním cílem procházky či výletu nejen pro Bíliňany. Pomyslnou třešničkou na dortu a úspěšnou 
tečkou za jarmareční sobotou bylo představení Vivaldianno, které bylo v loňském roce zrušeno kvůli nedostatku prodaných lístků. Vypadalo to, 
že velkolepá podívaná a skvělá hudební šou zůstane divákům v Bílině zapovězena. Nakonec došlo mezi KC Kaskáda a pořadatelskou agenturou 
k domluvě a umělci Jaroslav Svěcený a Michal Dvořák přijeli do Bíliny s jednodušší verzí unikátního projektu. Představení bylo pro diváky zdar-
ma a tak není divu, že celý amfiteátr letního kina byl zaplněný. Navíc každý, kdo mohl sdělit svůj dojem, byl opravdu nadšen.
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Cestu na sraz veteránů bílinské výpravy zalila voda

Mirakulum...
... je zábavně-naučný park, který 
navštívily děti z MŠ Švabinského 
v Bílině. Vydaly se na celodenní 
výlet do Milovic. Počasí nám přá-
lo a děti se mohly podívat do kou-
zelné země Mirakulum, kde obje-
vovaly dosud nepoznané, řádily 
na atrakcích, krásně se ušpinily, 
ale také se mohly dotýkat rost-
lin, zvířat a  přírodních materiálů. 
Součástí parku je i lesní naučná 
stezka. Jsou zde zahrnuty prvky 

environmentální výchovy. Pomo-
cí interaktivních prvků se učí děti 
vnímat les a okolní přírodu jako 
součást každodenního života. Jed-
notlivé prvky stezky umožní dě-
tem propojit teoretické vědomosti 
s praxí. Všechny prvky si děti 
mohou vyzkoušet, osahat a samy 
objevit konkrétní poznatek. Kdo 
pojedete kolem Milovic, určitě se 
zastavte a projděte se.

Růžičková Eliška, řed. MŠ

Vloni zima a letos déšť. Tak 
v posledních dvou letech (ne)
přálo počasí bílinským mi-
lovníkům veteránů, kteří ka-
ždoročně společně vyjíždějí 
na tradiční setkání v Litomě-
řicích. Protože se ve velké vět-
šině jedná o motocykly, zima 
by až tak nevadila, jako spíš 
ten déšť. Vody si účastníci le-
tošní jízdy užili opravdu dost. 

Když se v sobotu 18. května ko-
lem sedmé ráno začali na Pražské 
u garáží sjíždět první motorky, 
začínalo poprchávat. Za několik 
minut již byla obloha úplně zata-
žená a vytrvale pršelo. Nablýskané 
motocykly staré několik desítek let 
stály na dešti, zatímco jejich řidi-
či se krčili pod stříškami u garáží. 
Čekali na zbytek výpravy a doufa-
li, že se počasí umoudří.
Jedním z hlavních iniciátorů a ma-
jitel několika motocyklů pan Ja-
roslav Pavlíček vysvětlil, že voda 
nedělá dobře motorkám obecně, 
natož takovým starým klenotům. 
Cestu do Litoměřic a  sraz však 
absolvovali bílinští již mnohokrát 
a nevlídné deštivé počasí je tak 
rozhodně nepotkalo poprvé. Před 
garážemi se sešlo na dvacítku růz-
ně starých motocyklů především 
značky JAWA, ale také opravdové 
skvosty v podobě předválečných 
motorek ČZ 250 A 350. Dorazily 
ještě dva „staré“ automobily – 
Škoda MB a Octavia. Uvozovky 
u slova staré je nutné použít pro-

to, že auta sice patří rokem výroby 
do let dávno minulých, ale vzhle-
dem a precizní úpravou v mno-
hém předčí své mnohem mladší 
plechové kolegy. Na letošní jízdu 
měl vyrazit i nově opravený Rolls 

Royce a za ním tažený Dion Bou-
ton. Rolls má však bohužel problé-
my s motorem a letošního ročníku 
se tak neúčastnil, i přestože již 
několikrát po dlouholeté úpravě 
na silnici vyjel. „Nakonec asi s tím 

Rollsem může být rád, že nevyjel, 
v tomhle počasí by asi zaplakal,“ 
dodal s úsměvem pan Pavlíček.
Zhruba v půl 8 po překonání drob-
ných problémů s vybitou baterií na-
konec celá skupina zhruba dvaceti 
účastníků vyrazila směr Litoměřice. 
I když po celou cestu pršelo a tři 
účastníci nakonec putování na sraz 
vzdali, je určitě možné letošní bí-
linskou výpravu na sraz považovat 
za úspěšnou. Než motorkáři dojeli 
na výstaviště Zahrady Čech, kde se 
letos konal jubilejní 30. ročník sra-
zu, byli promočeni skrz naskrz. Od-
měnou jim však byla dvě vítězství 
v různých kategoriích a tak ani letos 
neodjeli bílinští milovníci veteránů 
z Litoměřic z prázdnou.
Tak nezbývá nic jiného, než pogra-
tulovat a stejně jako minulý rok si 
pro ten příští přát lepší počasí a díky 
tomu také ještě hojnější účast. simi

Členové klubu Veteran klasik Bílina před cestou do Litoměřic. Foto: J.Šimková
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Kulturníservis
LETNÍ	AMFITEÁTR
KYSELKA	BÍLINA

Sobota 22. červen - 18.00
TŘI	SESTRY		

GAMBRINUS	TOUR	2013
Koncert legendární punk 
pub rockové kapely v čele 

s nepřehlédnutelným 
frontmanem, kterým je Lou 

Fanánek Hagen. Dále vystoupí 
kapely: DOCTOR P.P., E!E, 
DE BILL HEADS. Vstupné: 

250,- Kč odborové org.; 270,- Kč 
v předprodeji; 300,- Kč na místě. 

Předprodej vstupenek od 6. 
května v Informačním centru 

Bílina a v síti Ticketstream.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Pátek 14. červen - 20.00
“TRANSBESTIE		15”

Travestie večer s diskotékou 
(70., 80. a 90. léta) – DJ David. 
Vstupné: 50,- Kč v předprodeji; 

100,- Kč na místě

Sobota 29. červen - 14.00
SRAZ	ZANIKLÝCH	OBCÍ	

Setkání přátel zaniklých obcí 
Jenišův Újezd a Břežánky.  

KOSTEL	
ZVĚSTOVÁNÍ	PANNY	MARIE

Pátek 31. květen - 18.00
JERONÝM	PRAŽSKÝ	
&	PROKOP	HOLÝ

Přednáška/beseda u příležitosti 
597. výročí upálení Jeronýma 

Pražského a 579. výročí 
úmrtí Prokopa Holého. 

V rámci přípravného kurzu. 
Ve spolupráci s VŠ ZSP sv. 

Alžbety Bratislava, Husovým 
institutem teologických studií, 

c.p.o. a Náboženskou obcí 
Církev československé husitské 
v Bílině. Vstupné dobrovolné.

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
4. duben – 28. červen 

JAROSLAV	TIŠER	–	PAMÁTKY	
UNESCO

Výstava fotografií zachycující 
památky UNESCO z Evropy, 

Afriky a Asie. Vstupné zdarma

MĚSTSKÉ	DIVADLO	–	FOYER
30. duben – 2. červen

MASKY
Výstava olejomaleb výtvarníka 
Petra Jaška z Ústí nad Labem. 

Výstava je přístupná v otevírací 
dobu digitálního kina. Vernisáž 

výstavy 30. duben od 18.00 
hodin. Vstupné zdarma

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

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

Pátek 24. květen 17.30 hodin
JACK	A	OBŘI	–	3D
USA / Fantazy / Dobrodružný / 
Drama / Romantický / České titulky. 
Starověká válka znovu ožívá, když se 
mladému farmáři nevědomky podaří 
otevřít bránu mezi naším světem 
a hrůzostrašnou rasou obrů. Hrají: 
Ewan McGregor, Nicholas Hoult, 
Stanley Tucci...
Vstupné: 110 Kč / 114 minut  P–12

Pátek 24. květen 20.00 hodin
VELKÝ	GATSBY	–	3D	
Vstupné: 130 Kč / 124 minut  P–12

Sobota 25. květen 17.30 hodin
Z	CIZÍHO	KREV	NETEČE	–	2D
USA / Komedie / Krimi / České 
titulky. Sandy Patterson (Jason 
Bateman) měl život jako ze žurnálu 
(ukázková rodina, nádherný dům, 
skvěle našlápnutou kariéru), než při 
náhodném tankování na pumpě zjistil, 
že má přečerpaný limit na kartě. 
Hrají: Melissa McCarthy, Jason 
Bateman, Amanda Peet... 
Vstupné: 110 Kč / 111 minut  P–12

Sobota 25. květen 20.00 hodin
RYCHLE	A	ZBĚSILE	6	–	2D
USA / Akční / Krimi / Thriller / 

České titulky. Agentu Hobbsovi 
se nedaří dopadnout zločineckou 
skupinu, které se vždy podaří 
za volantem automobilů snadno 
a rychle zmizet. Hrají: Gina 
Carano, Vin Diesel, Dwayne 
Johnson...
Vstupné: 120 Kč / 112 minut  P–12

Sobota 1. červen 15.00 hodin
KRÁLOVSTVÍ		
LESNÍCH	STRÁŽCŮ	–	3D
USA/Rodinný/Animovaný/
Dobrodružný/Fantasy / Český 
dabing.
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí 
neobyčejný, skrytý svět, který jste 
si ani nedokázali představit, v nové 
dobrodružné 3D komedii. 
Hrají: Amanda Seyfried, Josh 
Hutcherson, Beyoncé Knowles …
Vstupné: dospělí 150,- Kč/děti 130,- 
Kč/95 minut MP

Sobota 1. červen 17.30 hodin
VELKÝ	GATSBY	–	3D
Austrálie / USA / Drama / 
Romantický / České titulky.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Carey 
Mulligan, Tobey Maguire …
Vstupné: 130,- Kč/124 minut  P- 12

Sobota 1. červen 20.00 hodin
PAŘBA	NA	TŘETÍ	–	2D
USA / Komedie / České titulky.
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. 
Poté se jim povedlo to samé 
i s bratrem nevěsty. A nyní budou 
léčit zlomené srdce po smrti 
nejbližšího. Ujetému Alanovi totiž 
zemře otec, a tak se partička, která 
téměř položila město hazardu 
na lopatky, vrací, aby mu vymyla 
mozek pořádnou porcí alkoholu. 
Hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, 
Ed Helms …
Vstupné: 100,- Kč/110 minut  P-12

Neděle 2. červen 15.00 hodin
KOVÁŘ	Z	PODLESÍ	–	2D	
ČR / Slovensko / Rodinný / 
Dobrodružný / Animovaný / České 
znění.
Filmová pohádka, ve které spolu 
s herci hrají animované postavy. 
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, 
Ivana Chýlková …
Vstupné: 100,- Kč/100 minut  MP

Neděle 2. červen 17.30 hodin
RYCHLE	A	ZBĚSILE	6	–	2D	
USA / Akční / Krimi / Thriller / 
České titulky.
Agentu Hobbsovi se nedaří 
dopadnout zločineckou skupinu, 
které se vždy podaří za volantem 
automobilů snadno a rychle zmizet. 
Aby se mu podařilo gang v čele 
s Owenem Shawem dostat do vězení, 
musí vyhledat Dominica Toretta 
a jeho tým. Výměnou za tuto službu 
budou Torettovi i jeho přátelům 
prominuty veškeré trestné činy…
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, 
Dwayne Johnson …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut  P-12

PREMIÉRA	FILMU
Čtvrtek 6. červen 17.30 hodin

STAR	TREK:		
DO	TEMNOTY	–	3D	
USA / Sci-fi / Dobrodružný / Akční / 
České titulky.
Posádka Enterprise je povolána 
domů, nalézá zde však zdemolovanou 
flotilu i hodnoty, které flotila hájí. 
Náš svět je v krizi a za veškerý teror 
může nezastavitelná síla, která vzešla 
z vlastních řad. 
Hrají: Chris Pine, Benedict 
Cumberbatch, Zoe Saldana …
Vstupné: 150,- Kč /132 minut  P-12



24.	května	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 9

Program akcí
ČERVEN

středa 
5. 6.
17.00

„Čaj o páté“ 
ODPOLEDNE 
S KARTÁŘKOU

 Zamyšlení nad tématem s paní Naďou 
Kučerovou, kartářkou. Povídání o výkladu 
karet, minulých životech, chybách, kterým 
můžeme předejít nebo je alespoň ovlivnit, 
o vlivu karmy na současný život…
Klubovna Městské knihovny. 

Vstup dobrovolný

Petr Jašek vystavuje své obrazy s maskami 

Kapela Exit hraje především rockovou a popovou hudbu. Foto: Jaroslav Vimr

Žáci ZUŠ Gustava Waltera koncertovali v duchcovském zámku
Základní umělecké školy teplického 
okresu se setkaly v inspirujícím pro-
středí duchcovského zámku při dru-
hém společném koncertu. Za pro-
jektem nazvaným Vítání jara stojí 
organizačně ZUŠ Duchcov a záštitu 
převzalo Město Duchcov. Koncert 
je vždy plánován k uskutečnění 
ve venkovních prostorách, konkrét-
ně na zámecké balustrádě. Bohužel, 
stejně jako loni se z důvodu nepří-
znivého počasí koncert pěti ZUŠ 
přesunul do Valdštejnského sálu. 
Bohužel píši proto, že některým 
souborům  ( např. sdružení bubení-
ků ) a následně také posluchačům, 
by vystoupení v přírodním amfite-
átru vyhovovalo lépe. Nutno oce-
nit, že celá akce byla profesionálně 
zvučena a účinkujícím tak ubyly 
starosti při přípravě k vystoupení. 

V programu zazněly sice také sklad-
by klasické vážné hudby, ale soubo-
ry byly téměř výlučně orientovány 
na současnou popovou hudbu, zpí-
vanou česky a anglicky. Naši školu 
zastupovalo "klasické" dechové 
kvinteto pod vedením Mgr. Černé-
ho, dívčí soubor Komořinka, který 
repertoárově pojme klasiku i hudbu 
moderní a skupina Exit zaměřená 
na pop a rock. 
O prospěšnosti vzájemného setká-
vání jako zdroje pro další inspiraci 
škol ve vzdělávacím procesu nemů-
že být pochyb. Také proto vznikla 
spolupráce mezi klavírními odděle-
ními naší školy a ZUŠ Louny, za je-
jímž zrodem stojí bílinský učitel 
Matej Olejár. Projektu,  jehož první 
ročník se uskutečnil v minulém roce 
v našem koncertním sále, dal jméno 

Výtvarník Petr Jašek je rozený Bí-
liňan, v roce 1970 se však s rodiči 
přestěhoval do Teplic. Vystudo-
val gymnázium v Teplicích a poté 
Technickou univerzitu v Liberci. 
V 90. letech vytvářel obálky sci-fi 
časopisů Ikárie  a Nemesis a vy-
stavoval na různých výstavách. 
V roce 1997 nastoupil jako tvůrce 
pořadů pro děti do teplického pla-
netária a o rok později jako výtvar-
ník a technik do planetária v Praze. 

Zde působí dodnes jako specialista 
pořadů pro děti a mládež. K jeho 
nejznámějším dílům patří cyklus 
o Aničce a Nebešťánkovi. Obra-
zy s námětem masek patří do jeho 
volné tvorby. S oblibou kombinuje 
benátské masky s etnickými prvky.  
Přijďte se podívat na jeho obrazy 
do foyer Městského divadla v Bíli-
ně. Výstava potrvá do 2. června a je 
přístupná v otevírací dobu digitální-
ho kina. re

Okouzleni klavírem. Letos se akce 
uskuteční 30. května a hostitelské 
role se ujme ZUŠ Louny.
A jaké bude finále školního roku? 
Především se nacházíme těsně před 
zápisy uchazečů o studium pro 
školní rok 2013/2014. Uskuteční se 
ve dnech 27. - 29. května. Možná 
bych měl přímo použít termín do-
plňující zápisy, neboť v hudebním 
oboru zbývají u některých nástro-
jů maximálně 2 - 4 volná místa, 
v jiných případech bude úspěšný 
uchazeč registrován jako náhradník, 

který bude přijat v případě, že se do-
datečně vytvoří volné místo v září.
Na měsíc červen připravujeme tra-
diční koncert tanečního oboru, který 
se uskuteční v městském divadle 
a netradiční koncert "V proluce", 
tedy před školou. V programu se 
představí především školní soubory 
a my pevně věříme, že nám poča-
sí bude přát. Krásné dny - a nejen 
v měsíci červnu - přeji také všem 
příznivcům ZUŠky a těším se 
na shledání při školních akcích.

Bc. Jiří Kopa

čtvrtek 
6. 6. 
14.00 
- 17.30

„Vlastnoručně“ Dílničky pro děti (třeba i s rodiči).
Budeme vytvářet jednoduché vyvazované 
figurky z látek, dozdobené různými mate-
riály.
Klubovna centrální knihovny.        Vstup volný

Do konce 
června

výstava 
„ZKOUŠKA 
ODVAHY“ 
  

Příběhy nezletilých politických vězňů 
50. let. Téma výstavy mapuje osudy a od-
bojovou činnost čtyř skupin, založených 
v období let 1948-1949 a zahrnujících 
ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky reži-
mem pronásledovaných rodin. K výstavě je 
k dispozici katalog, obsahující hlubší rozbor 
jednotlivých případů s rozšířenou nabídkou 
fotografií a dokumentů.
Centrální budova Městské knihovny. Vstup volný
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Rada města na své 10. schůzi konané 15. 5. 2013 mimo jiné:
Schválila:

� Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem na lyžařský výcvik 34 žáků, 
v celkové výši 34.000 Kč, hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě. 
� Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
na projekt „Dejme prostor dětem 
2013“ v celkové výši 40.000 Kč a na-
výšení rozpočtu ZŠ Aléská na projekt 
„Snížení sociální izolace handicapo-
vaných žáků a jejich integrace – roz-
šíření služeb SPC“, v celkové výši 
50.000 Kč, z Programu podpory spo-
lečenských a zájmových organizací.
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Sdružením 
komunálních služeb jako příjemcem 
na pronájem tenisových dvorců a za-
koupení věcných cen na akci „Setkání 
členů Sdružení komunálních služeb“, 
která proběhne 12.–14.06.2013 v Bíli-
ně, v celkové výši 10.000 Kč. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a Asociací 
nositelů legionářských tradic, o. s., 
Banskobystricka 11, 160 00 Praha, 
jako příjemcem na vydávání časopisu 
Historický kaleidoskop v celkové výši 
2.000 Kč. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako posky-
tovatem a Fotbalovým klubem Bílina 
jako příjemcem, na úhradu cestovních 
nákladů na mezinárodní mládežnický 
turnaj ve fotbale z Programu podpory 
sportu – rezerva pro sportovní organi-
zace, v celkové výši 20.000 Kč.           
� Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a První sportovní Bílina, o. 
s., jako příjemcem, na zajištění turnaje 
ve stolním tenise a nákupu cen  z Pro-
gramu podpory sportu – rezervy pro 
sportovní organizace, v celkové výši 
10.000 Kč. Podpisem smlouvy pově-
řuje starostu města.
� Uzavření nájemní smlouvy mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem 
a panem Michalem Karvajem jako 

nájemcem. Předmětem nájmu je ne-
bytový prostor Tyršova 320, Bílina 
o celkové výměře 145,51 m2, pro 
účel využití fotografických služeb 
a služeb, při kterých je porušována 
integrita lidské kůže. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu neurčitou 
s měsíční výpovědní lhůtou, s účin-
ností od 01.06.2013. 
� Uzavření smlouvy o povolení pro-
vést a následně užívat stavbu vodního 
díla na pozemku p. č. 2087/3 v k. ú. 
Bílina, mezi městem Bílina jako vlast-
níkem pozemku a společností Severo-
česká vodárenská, a. s., jako investo-
rem stavby.
� Účetní závěrku příspěvkových 
organizací zřízených městem Bílina 
k 31.12.2012 vyjma příspěvkové or-
ganizace KC Kaskáda, včetně rozdě-
lení hospodářských výsledků do fon-
dů. 
� Žádost společnosti HEINEKEN 
ČR, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 Kru-
šovice, o poskytnutí předmětu nájmu 
– budova č. p. 189, Bílina, restaurace 
U Kádi další fyzické nebo právnické 
osobě do podnájmu. Podnájemcem 
bude PO Restaurace U Kádi, s. r. o., se 
sídlem Kyselská 189, Mostecké před-
městí Bílina. Vztah mezi nájemcem 
a pronajímatelem se nemění.
� Zřízení noclehárny v Důlní 425, 
Bílina s účinností od 15.5.2013. Rada 
města zároveň schvaluje ubytovací 
řád noclehárny.
� Zápis do kroniky města za rok 2012, 
dle návrhu zpracovaného kronikářkou 
města Ing. Jaroslavou Mrázovou. 
� Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu z 29.04.2013. Zároveň schvaluje 
bytový pořadník na I. pololetí roku 
2013, dle návrhu předloženého byto-
vou komisí.
� Sazebník úhrad za poskytová-
ní pečovatelské služby s platností 
od 01.07.2013, dle návrhu předlože-
ného vedoucí sociálních věcí a zdra-
votnictví.
� Úpravy ceníkových položek 
pro tenisové dvorce s platností 

od 15.05.2013, dle návrhu předlože-
ného jednatelem společnosti RaSZ 
Bílina.

Rozhodla:
� Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
•  „ZŠ Lidická – sanace tělocvičny“ je 
nabídka firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., 
Bílina.  
•  „Diskové pole – síťové úložiště“ je 
nabídka firmy COMPAREX CZ, s. r. 
o., Praha. 
• „Oprava hudebního altánu v areálu 
Lázní Kyselka“ je nabídka firmy AL-
PIN MONT SERVIS, s. r. o., Dubí. 
� Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci:
•  „Malování vnitřních prostor školy – 
ZŠ Lidická, Bílina“ jedinému uchaze-
či splňujícímu požadavky zadavatele, 
kterým je společnost Jiří Ballý, Hos-
tomice.
•  „Dokončení úpravy křižovatky Li-
toměřická, Zadní, Čapkova“ firmě 
PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina, 
•  „Odstranění havárie opěrné zdi v ul. 
P. Bezruče“ , firmě Jiří Ballý, Hosto-
mice, 
•  „Dokončení hrubých terénních 
úprav pro rodinné domky – Újezd“  
firmě ABS, s. r. o., Bílina, 
• „Dílčí digitalizaci městského kame-
rového dohlížecího systému Bílina“ , 
firmě Petr Janouch – KASYJA, 
� Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Ná-
kup konvektomatu do školní jídelny 
v Základní škole Za Chlumem“.
� Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku „Regenerace panelového 
sídliště Bílina, Teplické předměstí IV. 
etapa“ dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.
� Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku „Stanice LDN A a B Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou“ dle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.
� Vypsat výběrové řízení na veřejnou 

zakázku „Snížení energetické nároč-
nosti nemocnice s poliklinikou“ dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách.

Projednala	
a	doporučuje	ZM	schválit:

� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace z rezerv města – pře-
bytku hospodaření na provozní nákla-
dy budovy gymnázia v Bílině, mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem 
a Podkrušnohorským gymnáziem 
Most, pracoviště Bílina, jako příjem-
cem, v celkové výši 350.000 Kč. 
Projednala a doporučuje ZM vzít 
na vědomí:
Rezignaci pana Michala Mleje, 
zvoleného za B10, na mandát čle-
na Zastupitelstva města Bíliny, a to 
k 29.04.2013.
� Prohlášení pana Ing. arch. Vladimí-
ra Volmana (B10) členem Zastupitel-
stva města Bíliny k 30.04.2013, s ná-
ležitostmi složení slibu 20.06.2013. 

Vzala	na	vědomí:
� Informaci vedoucí finančního 
odboru o hospodaření KC Kaskáda 
k 31.03.2013 a informaci o možnosti 
regulace hazardu v obci. 
� Informaci vedoucí sociálních věcí 
a zdravotnictví o současném stavu 
buňkoviště a bytového domu v majet-
ku města.  
� Zprávu vedoucího odboru nemovi-
tostí a investic o návrhu řešení situace 
příjezdové komunikace k domu Čsl. 
Armády čp. 553, 554. Rada města 
doporučuje odboru nemovitostí a in-
vestic zařadit investiční akci do plánu 
investic na rok 2014.
� Zápis ze zasedání sociálně zdravot-
ní komise ze 17.04.2013

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 strán-

kách města (www.bilina.cz)

Putování Kamčatkou - beseda s cestovatelem
O jedinečné zážitky a praktické zkušenosti ze své cesty po poloostrovu Kamčatka na Dálném 
východě se přišel podělit pan Šebastián Šulc, člen Klubu českých turistů, cestovatel tělem 
i duší, který i přes svůj „pokročilý věk“, jak říká, společně s partou stejně nadšených lidí cestu-
je po nejrůznějších kontinentech naší Země. Beseda, spojená s promítáním proběhla v Městské 
knihovně v Bílině v úterý 14. května.

Díky specifickému klimatu, které je 
dáno polohou poloostrova, jsou zimy 
na Kamčatce bohaté na sníh, který 
dává vzniknout unikátním ledovcům. 
Téměř nedotčená příroda člově-
kem, rozlehlá údolí s fascinující 
řekou Kamčatkou, jedinečná fau-
na i flóra, řeky plné ryb, gejzíry 

s činnými sopkami, nesčetné vul-
kány, monumentální vrcholky hor, 
pokryté sněhem, který do dálky 
na slunci září …. a možnost pří-
mého setkání s medvědem, které 
člověk musí brát jako odvážné se-
tkání  … to vše je důvod, proč se 
na Kamčatku vydat a co vás napl-

ní opravdovým dobrodružstvím.
Podle vyprávění  p. Šulce se v kou-
tu této země velice snadno spřáte-
líte s místními lidmi, jsou velice 
příjemní, pohostinní, usmívají se 
a jsou si navzájem stále otevření.

Za MěK Bílina Petra Zaťková, 
foto Jaroslav Vimr
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Domácí začali náporem, ale opět, tak jako 
v mnoha předešlých zápasech, jim chybě-
la přesnější muška. Hned v úvodu utkání se 
do slibné situace dostal Masopust, ale jeho 
střela našla jen náruč chomutovského bran-
káře. O chvíli později z rohového kopu hla-
vičkující Bystrý prodloužil na Filipa, ale jeho 
následná hlavička neměla směr k brance. 
Na ukazateli uběhla patnáctá minuta a ak-
tivní Masopust, se opět postavil tváří tvář 
hostujícímu brankáři, ale jeho pokus o lob, 
zastavila ochranná síť za brankou. O chvilku 
později ukázali chomutovští, že jsou velmi 
nebezpečným týmem, ale brankář Kovačka 
byl proti tomu, aby se měnil ukazatel skóre. 
Chomutov v tuto chvíli vyrovnal hru a začal 
Bílinu zlobit na všech postech. Patnáct mi-
nut před poločasovým hvizdem, opět unikl 
Masopust, ale jeho střela opět nenašla místo 
mezi třemi tyčemi chomutovské branky. Filip 
jako správný kapitán ukázal svým spoluhrá-
čům, jak se má bojovat o body a vrcholem 

jeho snahy byla branka v 34´, kdy nadvakrát 
překonal brankaře hostů. O tři minuty později 
Říha našel naběhnutého Masopusta a domácí 
mohli jít s dvoubrankovým náskokem na po-
ločasovou přestávku.
Úvodní tlak v druhé půlce, se nekonal. Na-
opak, nesmyslně v 10´ chyboval Ročenovič, 
když z malého vápna hlavičkoval na značku 
pokutového kopu na neobsazeného hráče 
Chomutova a ten s přehledem snížil na 2:1. 
Bílina, si nechtěla připustit komplikace a za-
pnula na plné obrátky. Říha se za nedlouho 
objevil před chomutovským brankářem, ale 
jeho střela našla jen jeho připravenou náruč. 
V 61´ vyšlo domácímu trenérovi Denkovi 
dvoj-střídání a výměna postů a odměnou mu 
byla pojistka o tři minuty později, kdy vysu-
nutý se do útoku Filip nasměroval svoji při-
hrávku po zemi za obranu, kde jí převzal Ma-
sopust a nekompromisně prostřelil brankaře, 
3:1. Hosté nesložili zbraně a hrál se obou-
stranně rychlý fotbal s prvky risku na všech 

postech. Větší šance si však ani jeden tým 
nevytvořil, a pokud ano oba gólmani střely 
kryli bez větších problémů. V poslední mi-
nutě utkání Řeřicha vybojoval míč, posunul 
na Říhu a ten v samostatném úniku počtvrté 
zavěsil do hostující branky.
„Máme úzký, ale vyrovnaný kádr, nemáme 
náhradníky, jen jedenáct míst v týmu, kdoko-
li nastoupí do hry, je platným hráčem. Dnes 
mne o tom opět náhradníci přesvědčili, pa-
tří jim za to můj dík“, chválí lavičku trenér 
Jaroslav Denk. A trenér Jiří Josef k utkání 
dodává. „První poločas byl z naší strany špat-
ný, až lehkovážný. V druhé půli jsme fotbal 
nahradili bojovností, za tři body jsme moc 
spokojeni“.

Sestava domácích: Kovačka - Chobot (79´ 
Bláha), Zíbar, Bystrý, Řeřicha – Říha, Poda-
ný, Ročenovič (61´ Grozík), Filip © - Katre-
nič (64´ Procházka), Masopust (80´ Rokos). 
Branky: Masopust 2, Filip, Říha.

Domácí Bílina za slunečného počasí přivítala tým z předních míst tabulky. Zápas byl spíše velkým bojem, než utkání lahodící oku diváka.

„A“ dorost Bíliny v těžkém utkání uhájil první místo v tabulce
FK Bílina – FK Chomutov 4:1 (2:0)

Odchovanec bílinského hokeje Martin Weinhold 
*22. 2. 1997 / hokejový obránce

Jak ses vlastně dostal k hokeji?
Hokej jsem začal hrát od tří let 
na tehdy ještě nezastřešené le-
dové ploše nynějšího zimního 
stadionu v Bílině. K hokeji 
mě přivedli rodiče a za to 
bych jim chtěl poděkovat. 
Stejně tak všem svým do-
savadním trenérům a ze-
jména panu Vozárovi.
 
Kolik hodin týdně trénu-
ješ?
V sezóně mám 4 x týdně 
trénink, někdy i dvou-
fázově... před tréninky 
nebo po nich většinou 
ještě suchou přípra-
vu (např. posilov-
na) a cca 2 x týdně 
zápas. K tomu sa-
mozřejmě dvoufázo-
vé tréninky reprezentace 
v rámci týdenních reprezen-
tačních akcí, nebo jednoden-
ních kempů.

Věnuješ se ve volném čase 
i jiným sportům?
Občas si stihnu zahrát tenis.

Stíháš sledovat výsledky do-
mácí extraligy nebo i světo-

vých hokejových soutěží?
Ano sleduji všechno, co se 

týká hokeje a nejvíce samo-
zřejmě NHL. Chodím na ex-

traligové zápasy A-týmu 
HC Slavia Praha a zápasy 
extraligy juniorů, když to 
vychází časově, jdu pod-

pořit bratra Tomáše - starší 
dorost HC Baník Most. Stí-

hám ale spíš jen zápasy Mostu 
s týmy v Praze a okolí (Kladno, 
Benátky n./J.).

Jaké je tvoje oblíbené jídlo 
a pití?
Svíčková od babičky se šesti 
a kofola...

Provádíš před zápasem nějaký 
rituál, který ti třeba přináší v zá-
pasech štěstí?
Ani ne, nic speciálního nemám.

Máš nějaký cíl v hokeji, kterého 
by si chtěl dosáhnout?
Mým cílem je hlavně hrát ho-
kej na co možná nejvyšší úrovni 
a udržet se v reprezentaci.

Jak hodnotíš právě skončenou 
sezónu?
Tahle sezóna byla pro mě po-

dařená, prozatím nejúspěšnější 
v kariéře. Kromě zápasů extraligy 
mladšího i staršího dorostu za HC 
Slavia Praha jsem se probojo-
val do kádru reprezentace České 
republiky U16, zahrál si proti 
týmům Švýcarska, Ruska, Švéd-
ska, Finska. Největším úspěchem 
kariéry pro mě bylo vítězství re-
prezentace na Turnaji 4, 8. - 10. 
února 2013 v ruském městě Bala-
šicha nedaleko Moskvy. Po úvod-
ní smolné prohře se Švédskem 
3:4 jsme si poradili s Finskem 6:4 
a v posledním zápase o 1. místo 
jasně přehráli domácí tým Ruska 
6:2 (1:0, 5:0, 0:2). V tomto zápase 
jsem vstřelil svůj 1. reprezentační 
gól. Radost z gólu a vítězství jsem 
měl velikou. Letošní reprezentač-
ní sezónu jsme zakončili 2. mís-
tem na Turnaji 4 v Přerově (12. - 
14.dubna), kde jsme zvítězili nad 
Švédskem 3:0, porazili Finsko 4:3 
a v posledním zápase až po vel-
kém boji a z nepříznivého stavu 
0:2 podlehli týmu Ruska po sa-
mostatných nájezdech 3:4. I tak 
lze 2. místo považovat za velký 
úspěch, protože o vítězství Ruska 
rozhodlo nakonec jen více štěs-
tí. Na turnaji jsme zažili skvělou 
podporu domácích fanoušků.

HC Draci Bílina   2000-2008
HC Most              2008-2011
HC Slavia Praha  od r.2011
reprezentace ČR (U16) od roku 2012
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Výsledky jednotlivých zápasů:

DDM Bílina green
vs. DDM Duchcov 

1:0, 1:1

DDM Bílina orange
vs. DDM Duchcov 

1:0, 0:2

DDM Bílina green
vs. DDM Bílina orange 

1:0, 0:0

DDM Bílina orange DDM Bílina green

Mladí florbalisté z Domu dětí sehráli přátelský zápas
V pátek 26.dubna sehráli v Černé hale mladí 
florbalisté z DDM Bílina přátelský zápas se 
stejně starými dětmi z DDM Duchcov. Byly 
zde vidět zajímavé souboje plné florbalo-

vých bojů o každý míček. Oddíl DDM Bílina 
má  současné době početnou základnu a pro-
to postavil proti DDM Duchcov dvě mužstva 
– DDM Bílina orange a DDM Bílina green. 
Postupně všechny tři mužstva sehráli po dvou 
vzájemných zápasech.  Všem zúčastněným pa-

tří velký dík za bojovnost a srdce, které nechali 
v každém zápase. V neposlední řadě patří podě-
kování všem přítomným rodičům za vytvoření 
výborné sportovní atmosféry.

Oddíl BMX Bílina sbíral další úspěchy
   Dalšími dvěma závody pokračovala o prvním květnovém víken-
du domácí bikrosová sezóna a bílinští jezdci se díky partnerům 
„Suroviny Ivo Koželuh“, „Stavební firma Žejdlík“, „Autoškola 
Jana“, „ÚAMK“, „AVZO“, „Autoškola Janička“, „OKStore“ 
a městu Bílina mohli opět představit na startu. Hostitelským od-
dílem byl tentokráte bikrosový klub Benátky nad Jizerou, kde se 
v sobotu konal první závod Českomoravského poháru a neděle 
se nesla v duchu Českého poháru. Ačkoli byl již květen, sobota 
přinesla ryze aprílové počasí, kdy déšť byl střídán sluníčkem, to 
v neděli již dominovalo příjemné slunečné počasí.

   Bílinské barvy v sobotu hájili 
hned čtyři místní jezdci a vedli si 
takto. Zdeněk Chalupný, závodí-
cí v kategorii Cruiser 30/39let, se 
probojoval do finálové osmičky, 
kde si stylem start cíl dojel pro 
zlatou medaili. Pavel Jindřich 
v kategorii 10 let vybojoval ne-
populární bramborovou příčku, 
v „devítkách“ skončil svůj závod 
na 14. místě Adam Šikl. Ve slou-
čené elitní kategorii Junior/Elite 
se na startu představili již tradičně 
dva bílinští borci, Michal Schuran 
a Matěj Chalupný. Prvně jmeno-
vaný obsadil neuspokojivou 15. 
pozici, to Matěj se probojoval až 
do finále, kde se mohl radovat 
z bronzu, to by mu ale v předpo-
slední zatáčce nesměl spadnout 
řetěz. Osmé místo bylo nakonec 
zklamáním.
   V neděli , při Českém poháru, 
byl bílinský oddíl posilněn o další 
jezdce a všichni si vedli následov-
ně. V otevřené kategorii Cruiser si 
zopakoval sobotní úspěch Zdeněk 
Chalupný a mohl si tak připsat ví-
kendový double. V kategorii 6 let 
vybojoval solidní 7. místo David 

Adámek, v „osmičkách“ skon-
čil svůj závod na 22. místě Petr 
 Reich. Ve sloučené kategorii 9/10 

let se na startu představili dva 
borci, Adam Šikl závod dokončil 
na 23. místě, Pavel Jindřich, stej-
ně jako v sobotu, skončil těsně 
pod stupni vítězi. V kategorii 15+ 
se uspokojivým sedmým místem 

blýskl Michal Schuran, pro zlato 
si do cíle dosprintoval Matěj Cha-
lupný. V neděli byl také na pro-
gramu jednorázový závod Mist-
rovství ČR horských kol na BMX 
dráze a i zde měla Bílina dva 

zástupce. Michal Minařik musel 
bohužel ze závodu kvůli defektu 
odstoupit, zato již značně unave-
ný Matěj Chalupný se závodem 
prokousal až do finále, kde získal 
pro bílinské barvy pěkný bronz.
   Následující neděli Český pohár 
pokračoval v Pražských Řepích 
a bílinští borci obsadili následu-
jící příčky. V „šestkách“ skončil 
na šťastné 13. příčce David Adá-
mek, v kategorii 7/8 let byl na 25. 
místě Petr Reich. Pavlovi Jindři-
chovi, startujícího v kat. 9/10 let, 
opět unikla bedna, když skončil 
na 5. pozici, Adam Šikl dojel 
o deset míst za ním. V kat. 15+ 
vybojovali bílinští rideři double, 
když ve finále po urputném boji 
mezi sebou obsadili první dvě 
pozice v pořadí Matěj Chalupný 
a Michal Schuran.

Mgr. Zdeněk Chalupný, 
trenér/jezdec




