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● Nebezpečný schizofrenik byl nalezen ● Domácnosti v Bílině mohou ušetřit na energiích ● Z historie Bíliny ● 
Na přání diváků v Bílině ● Program Dne horníků ● Litvínovský hokej míří do Bíliny ●

Vstup do HNsP získal přátelštější tvář
Změny v bílinské nemocnici již nejsou k vidění jen při její ná-
vštěvě, ale od letošního léta si jich nemohou nevšimnout ani lidé 
projíždějící kolem. Na to, jak vznikala nová tvář areálu naší ne-
mocnice, jsme se zeptali místostarosty města Mgr. Zdeňka Rend-
la, který má modernizaci HNsP na starosti.  

Partnerské město Stropkov 
hostilo delegaci z Bíliny
Partnerské město Stropkov 
na Slovensku pozvalo bílinského 
starostu Josef Horáčka na návště-
vu u příležitosti konání místního 

jarmarku. Čtyřčlenná bílinská 
delegace strávila na Slovensku tři 
dny. 

Pokračování na straně 3

Snažili jsme se o to, abychom při 
stavebních akcích jen bezmyšlenko-
vitě neopravovali zchátralé objekty 
v podobě, jak byly kdysi postavené, 
ale aby investice přinesly i zlepšení 
dispozic areálu a pohledu na ne-
mocnici z vnějšku. Uvedu příklad. 
Doposavad viděli řidiči projíždějící 
kolem bílinské nemocnice z každé 
strany nejprve dlouhý plot kasá-
renského typu, pak dvě nevzhledné 
„boudy“ a opět stejný odstrašující 
plot.. V pravé části areálu, kde je jen 
malý výškový rozdíl terénu, přitom 
žádná zeď nebyla nutná. Po jejím 
odstranění prostor odděluje nená-
padný zelený plot z pletiva vedený 
mezi stromy. Díky tomu se ze silni-
ce otevřel pohled na pěknou zeleň 
a ušetřilo se za nákladnější stavbu 
či opravu zděného plotu. Budovy 
bývalého občerstvení a vrátnice již 
nemělo smysl opravovat, nový bufet 
jsme zřídili při vstupu do nemocni-
ce a pohled z vrátnice nahradil ka-
merový systém. Uvolněný prostor 
po odstraněných objektech umožnil 
vybudovat zde důstojný vstup s po-
hodlnými chodníky, květinovým zá-
honem a svítícím poutačem, na kte-
rý postupně naváže nový informační 
systém v celém areálu nemocnice.  

Nový poutač vypadá pěkně. Jak 
jeho podoba vznikla?  
Představa o jeho umístnění, velikos-
ti a dílčích detailech se nám postup-
ně vytvářela během probíhajících 
rekonstrukcí. Poté jsme se s žádostí 
o zhotovení návrhu obrátili na míst-
ního architekta Ing. Vladimíra Vol-
mana. Výslednou podobu jsme ladi-
li více než rok. Radili jsme se nad 
řadou skic, následoval dřevěný mo-
del… V sobotu 10.srpna se podařilo 
dílo dokončit. Rád bych u této příle-
žitosti Ing. Volmanovi za jeho velmi 
dobře odvedenou práci poděkoval.
     

Jaké další změny venkovní areál 
nemocnice čeká?
Naproti dětské ambulanci právě 
probíhá výstavba nových parkova-
cích míst. V průběhu léta budeme 

upravovat zeleň kolem autobusové 
zastávky u nemocnice. K bezba-
riérovému vchodu v zadní části 
HNsP plánujeme postupně vybu-
dovat bezbariérový chodník a par-

koviště. Pro zpříjemnění této části 
areálu zde na podzim proběhne 
výsadba lipové aleje.

Děkuji za rozhovor.
Jana Šimková

▲ První návštěvnicí nemocnice, která přišla k novému 
označení HNsP po jeho dokončení, je paní Hertha 
Skeřilová. Ráda od místostarosty Rendla přijala roli 
kmotry nového poutače a popřála nemocnici ještě 
mnoho dalších pozitivních proměn.

◄ Dřívější vstup do nemocnice připomínal spíše 
kasárna. Od letošního roku je definitivně minulostí.

Starosta města Bíliny Josef Horáček a tajemník Městského 
úřdu Bílina Ing. Ladislav Kvěch předali primátorovi Stropkova 
MUDr. Peteru Obrimčákovi obraz Bíliny a vlajku. Foto: K. Žofková
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Z deníku Policie ČR

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

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

Kabely stále lákají
Množství výkupen sběrných su-
rovin, které se na Teplicku nachá-
zejí, nahrává do karet zlodějům. 
Mají totiž možnost okamžitě 
zpeněžit kradené kovy, takže se 
nemusí z místa činu „trmácet“ ni-
kam daleko. V posledních dnech 
jsme zaznamenali hned několik 
případů, kdy zmizely měděné ka-
bely a další kovový materiál.
O víkendu neznámý pachatel 
v katastru obce Chudeřice překo-
nal pletivové oplocení areálu, ze 
kterého následně odcizil vyřazené 
napájecí kabely a tři prodlužovací 
kabely v hodnotě kolem 10 tisíc 
korun.
Na Bílinsku kradli i další zlodě-
ji. Neznámý pachatel z pásového 
dopravníku odcizil stovky metrů 
napájecího a ovládacího kabelu, 
škoda byla vyčíslena na 45 tisíc 
korun.
Kradlo se i na železnici, kde ne-
známý lapka včera v podvečer po-
blíž lázní Kyselka ze štěrkového 

náspu kolejiště odcizil napájecí 
kabel k návěstidlům. Ty násled-
kem toho vyřadil z provozu, poli-

cisté případ prověřují pro přečiny 
krádeže a poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného za-
řízení, za které trestní zákoník 
stanoví až šestiletý trest odnětí 
svobody.
Stejný trest hrozí 35letému muži, 
kterého policisté zadrželi přímo 
při krádeži. Je podezřelý, že v pá-
tek nad ránem v katastru obce 
Bílina plátkem pily na kov odřízl 
a následně odcizil napájecí kabel, 
který slouží k ovládání výhybek. 
Došlo tak k výpadku signalizace 
těchto zařízení a tím i k naruše-
ní provozu traťové signalizace. 
V neděli v noci se k nádraží vrátil 
a stejným způsobem si chtěl opat-
řit další měď. Než ale stačil odře-
zané kabely z místa činu odnést, 
byl zadržen policejní hlídkou 
a skončil v cele.

Nejčastějším přestupkem 
bylo překročení rychlosti 
V uplynulých dnech proběhla 
v celém Ústeckém kraji 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 před 
jízdou a během ní.
Akce se zúčastnili také tepličtí 
dopravní policisté, kteří zkontro-
lovali 55 vozidel, a zjistili 43 po-
rušení platné legislativy. Dvacet 
devět řidičů překročilo nejvyšší 

povolenou rychlost, šest osob 
nebylo během jízdy připoutáno 
bezpečnostními pásy a 1 vozi-
dlo neodpovídalo předepsanému 
technickému stavu.
„Hříšníkům“ byly uděleny blo-
kové pokuty ve výši 15 100 ko-
run, dvěma přestupky se bude 
ve správním řízení zabývat pří-
slušný úřad.

Pět dealerů skončilo v cele
V pondělí ráno zadrželi krimi-
nalisté z teplického TOXI týmu 
ve spolupráci se zásahovou jed-
notkou pět osob podezřelých 
z distribuce drog. Tři ženy a dva 
muži ve věku od 21 do 61 let 
prodávali v místě svého bydliště 
v Bílině po dobu nejméně dvou 
let různým osobám drogu známou 
jako pervitin.
Několik narkomanů od nich ku-
povalo drogy pravidelně, pode-
zřelí jim pervitin prodali celkem 
více jak tisíckrát. Všichni zadrže-
ní byli obviněni z nedovolené vý-
roby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami 
a s jedy. V případě, že je soud 
uzná vinnými z trestného činu, 
z něhož byli obviněni, hrozí jim 
trest odnětí svobody od jednoho 
roku do pěti let.

Krádež mu neprojde
O šest tisíc korun připravil v so-
botu dopoledne prodavačku z Bí-
liny 26letý muž. Pod záminkou, 

že chce podat zboží ze zadní části 
prodejny, ženu odlákal a následně 
jí odcizil obálku s finanční hoto-
vostí. Popis muže ihned dosta-
li k dispozici policisté i bílinští 
strážníci, kteří podezřelého večer 
ve městě kontrolovali. Na policej-
ní služebně si pak vyslechl sděle-
ní podezření z přečinu krádeže, 
ze který může vzhledem ke své 
trestní minulosti strávit až tři roky 
za mřížemi.
 
Kdo viděl nehody?
Policie žádá občany, kteří by 
mohli poskytnout jakékoliv infor-
mace k níže uvedeným doprav-
ním nehodám, o spolupráci.
K první dopravní nehodě došlo 
kolem 11:30 hodin dne 31. 7. 
2013 na silnici I/13 v katastru 
obce Kladruby, ve směru z Tep-
lic na Bílinu. Řidičku vozidla 
zn. Škoda měl předjet a následně 
před ní prudce zabrzdit nezjiště-
ný řidič neustanoveného vozidla. 
Poškozená chtěla zabránit střetu, 
a proto prudce zabrzdila, dostala 
smyk a vyjela vpravo mimo vo-
zovku, při nehodě utrpěla lehké 
zranění. Žádáme případné svěd-
ky dopravní nehody, zejména 
řidiče modré dodávky s bílými 
nápisy, který byl po dopravní ne-
hodě na místě přítomen, aby kon-
taktovali Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 
974 439 260, nebo bezplatnou 
linku 158.

Pokušení řídit auto bez řidičského průkazu zvítězilo 

Schizofrenik 
z Červeného Újezdu 

byl nalezen
Policie pátrala po jedenačtyřice-
tiletém Petru Stuchlíkovi. Ko-
nečně ve čtvrtek 8. 8. 2013 byl 
v okrese Kutná Hora vypátrán. 
Byl pohřešován od 23. července.
Pobýval v ubytovně Domov 
Na Kopci v Červeném Újezdě, 
kde je dobrovolně ubytován. 
Muž trpí paranoidní schizo-
frenií a může být nebezpeč-
ný. Policie měla obavy z jeho 
chování, protože muž neměl 
u sebe léky, které musí pravi-
delně užívat. Muž v minulosti 
byl v léčebně v Opavě, kde 
měl nařízenou ústavní léčbu. 
V roce 2003 byl totiž odsouzen 
za brutální napadení ženy. (ro)

Zdroj: www.teplicky.denik.cz

To, že řídit motorové vozidlo bez řidičského průkazu pří-
slušné skupiny je zakázáno, není pro nikoho žádnou 
novinkou. Není pro nikoho také novinkou to, že ně-
kteří řidiči prostě neodolají pokušení 
a za volant usednou i bez ři-
dičského oprávnění. 

Pokušení řídit auto bez řidičského průkazu zvítězilo 
To, že řídit motorové vozidlo bez řidičského průkazu pří-
slušné skupiny je zakázáno, není pro nikoho žádnou 
novinkou. Není pro nikoho také novinkou to, že ně-
kteří řidiči prostě neodolají pokušení 

 
Poměrně kuriózní případ se ode-
hrál v pátek 2. srpna ve večer-
ních hodinách. Hlídka strážníků 
Městské policie Bílina spatřila 
na jednom z bílinských sídlišť 
neosvětlené vozidlo. Strážní-
ci chtěli řidiče na tuto skuteč-
nost upozornit, přičemž vyšlo najevo, že řidič není 
vlastníkem řidičského průkazu. Dle slov jednoho 
z přítomných strážníků tkví kuriozita tohoto zdán-
livě tuctového případu ve skutečnosti, že řidič sice 
před dvěma dny úspěšně vykonal zkoušku, řidičský 

průkaz mu však ještě vydán nebyl, a za volantem 
tedy neměl vůbec co dělat. Jeho netrpělivost jej nyní 
může ve správním řízení stát pokutu od pětadvaceti 
do padesáti tisíc korun a zákaz činnosti v rozmezí 
od jednoho do dvou roků.
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Vzpomínka
Jen malou chviličku s Tebou být,

vidět Tě a pohladit.
Dne 12. srpna 2013  

uplynulo smutných12 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček

pan  Karel  F L E G R
dlouholetý řidič sanitky v Bílině

Stále s bolestí v srdci, úctou a láskou 
vzpomíná syn Vladimír s rodinou.

Partnerské město Stropkov hostilo delegaci z Bíliny
Dokončení ze strany 1
Cílem návštěvy byla výměna zku-
šeností a nápadů v různých oblas-
tech života města. 
Město Stropkov leží v malebné 
a čisté krajině severovýchodního 
Slovenska, má více jak 10 tisíc 
obyvatel a v jeho čele stojí primá-
tor Peter Obrimčák.
Malebné město Stropkov zaujalo 
na první pohled především krás-
nou čistou přírodou. Návštěva 
začala pátečním přijetím u pri-
mátora města. Zúčastnili se také 
zástupci polských partnerských 
měst Stropkova. Všichni pozvaní, 
zahraniční hosté, ale i místní pod-
nikatelé, zaměstnavatelé a další 
pro město významní lidé se za-
pojili do jarmarečního průvodu 
na náměstí, kde byl zahájen 19. 
ročník obnoveného Stropkovské-
ho jarmoku. 
Velkým překvapením byla oprav-
du hojná účast místních obyvatel. 
Odhadem se jich na náměstí sešly 
každý den tak tři tisíce a díky pro-
gramu na podiu lidé vydrželi po-
slouchat a tančit až do pozdních 
nočních hodin.
Stropkov se může pochlubit také 
moderní nemocnicí. Na její opra-
vu, přístavbu a vybavení získalo 
město evropské dotace ve výši 

několika milionů eur. K nemocni-
ci je připojeno také nově otevřené 
zařízení pro seniory. 
Bílinští měli možnost také na-
hlédnout do místní romské osady. 
Stropkovští Romové žijí na okraji 
města v chatrčích postavených ze 
všeho možného. Není zda zavede-
na voda a kanalizace, pouze elek-
třina. Na většině těchto příbytků 
nechybí satelity. Město nechalo 

před pár lety postavit Romům dva 
bytové domy, ty však dnes vypa-
dají tak, jakoby stály již několik 
desítek let. Místní Romové si 
tak žijí za městem svým životem 
a do centra se příliš nedostanou. 
Stejně tak jako u nás žijí většinou 
ze sociálních dávek, ovšem krimi-
nalita je minimální.
Město se může pochlubit také 
svou malou zoologickou zahradou 

a vznikající zónou se sportovišti. 
Turisté, kteří zamíří do Stropkova 
a okolí by neměli vynechat re-
kreační středisko Valkov u břehu 
vodní nádrže Domaša, kde byla 
bílinská delegace ubytovaná. 
Na příští rok bude Bílina připra-
vovat setkání partnerských měst 
a pozváni budou samozřejmě také 
zástupci zhruba 800 km vzdálené-
ho Stropkova. simi

Vodní nádrž Domaša je vyhledávanou rekreační oblastí. Na březích 
je k vidění mnoho objektů, které by klidně mohly sloužit k bydlení, 
jsou však pouze k rekreaci.

Pohled na Stropkov od lyžařského areálu. Byla zde ještě nedávno 
možnost lyžování i v létě a to na umělém koberci. Zastaralý vlek je 
však momentálně nefunkční. Foto: K. Žofková

Doslechli jsme se… 
Fámy o Sebě a stěhování 
sociálně slabých 
K redakci Bílinského zpravoda-
je se dostala informace, že lidé 
v Bílině mají strach, aby opuš-
těná budova bývalé Seby, jejíž 
část patří městu Bílina, neskon-
čila jako ubytovna pro sociálně 
slabé. Kolují informace o tom, 
že by se mělo přistěhovat něko-
lik rodin ze Slovenska. Občany 
města však můžeme uklidnit, že 

jde o pouhé fámy. Vedoucí sta-
vebního úřadu Ing. Milan Von-
dráček tyto informace vyvrací. 
Vysvětlil, že když zastupitelstvo 
města o prostorách Seby jed-
nalo naposledy, byla zmíněna 
možnost prodeje městské části 
většinovému vlastníkovi areálu. 
Víc se zatím nic neudálo a lidé 
nemusejí mít strach.

Bílinský starosta Josef Horáček vystoupil na podiu při Stropkovském jarmarku.
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Domácnosti v Bílině se mohou zapojit 
do elektronické aukce na energie a ušetřit

Na bílinském hřbitově dojde k revitalizaci zeleněVzpomínka

Dne 13. 8.  
by oslavila 67 let

paní  Irena Kučerová
s láskou a úctou vzpomínají 
syn Miloslav a družka Eva 

Kdo paní Irenku znal 
vzpomeňte s námi.

Město Bílina získalo prostředky na obnovu zeleně 
na hřbitově z prostředků EU, konkrétně z Operační-
ho programu Životní prostředí. V rámci obnovy ze-
leně budou na hřbitově pokáceny staré jírovce, které 
brání ve vývoji okrasným třešním.  Lípy, které le-
mují hřbitov, budou ošetřeny zdravotním řezem. Po-
dél cesty kolem kolumbárií budou založeny stříhané 
živé ploty. Ve středové aleji vznikne mezi zpevně-
nou cestou a hroby parkový trávník. V prostoru před 
hřbitovem bude v rámci probírky pokáceno několik 
jehličnanů. Místo nich bude vysazen převislý ja-
san jako symbol smutku. Podél hřbitovní zdi dojde 
k vysazení kvetoucích keřů. Celkové předpokláda-
né náklady na obnovu hřbitova jsou ve výši 850 tis. 
Kč, z toho 650 tis. Kč bude hrazeno z prostředků 
EU. Předpokládaný termín začátku realizace akce 
je září 2013, termín ukončení realizace projektu je 

stanoven na květen 2014. Kácení starých nevitálních 
stromů bude probíhat v době vegetačního klidu, tj. 
od 1.11.2013 – 31.3. 2014. Z důvodu Dušiček a Vá-
noc bude kácení probíhat převážně v lednu.
Výběrové řízení na služby v souvislosti s revitalizací 
zeleně na hřbitově bude vyhlášeno v polovině srpna.

Oddělení regionálního rozvoje města

Město Bílina se po vzoru něko-
lika měst připojí k elektronické 
aukci a nabídne domácnostem 
možnost snížit si ceny energií.

Bílinu s nabídkou oslovil nej-
větší domácí pořadatel e-aukcí 
společnost eCENTRE, a.s. Za-
čátkem července 2013 zapojení 
města schválila rada města Bíliny 
a mohly začít přípravy procesu.
Dle ředitele společnosti eCENTRE 
Alexe Lubora je princip e-aukce 
jednoduchý. Sdruží se co největší 
počet domácností a tím dostatečně 
velký objem energií, o který pak 
dodavatelé elektřiny a zemního 
plynu soutěží v elektronické aukci. 
Samotná domácnost se zanedba-
telným odběrem nemá šanci cenu 
nijak ovlivnit, ale pokud se sdru-
ží více menších odběratelů, jejich 
atraktivita pro dodavatele energií 
roste. Pro domácnosti je tato služ-
ba zdarma. Navíc pokud některé 
domácnosti nevysoutěží v e-aukci 
výhodnější ceny, není občan po-
vinen uzavřít smlouvu s vítězným 
dodavatelem. Pokud dojde ke sní-
žení ceny pouze u jedné komodity, 
může klient uzavřít smlouvu jen 
na danou komoditu. Termíby za-
hájení odběru od nových dodava-
telů záleží na výpovědních lhůtách 
smluv stávajících dodavatelů.

Zkušenosti ze zatím provedených 
e-aukcí hovoří o úsporách větších 
než 20 % oproti stávajícím cenám 
(například v Říčanech, Praha 6).
Tajemník městského úřadu v Bíli-
ně Ing. Ladislav Kvěch věří, že se 
elektronická aukce vydaří podobně 

jako v Říčanech a lidé tak v dnešní 
ekonomicky nelehké době budou 
mít šanci ušetřit na energiích, kte-
ré tvoří nemalou složku měsíčních 
nákladů domácností.
Celý proces přípravy trvá přibližně 
dva až tři měsíce, po kterých tepr-

ve může následovat samotná auk-
ce. Nejbližší se koná v září a poté 
vždy v následujících čtvrtletích. 
Poskytnutím možnosti uspořádání 
e-aukce na dodavatele energií pro 
své občany nezískává město žádné 
výhody a za službu ani nic nehradí.

Jak se do e-Aukce přihlásit? Jednoduše.
Potřebujete pouze kopii ročního vyúčtování, kopii smlouvy s dodavatelem a číslo SIPO nebo účtu, ze kterého si budete přát platit zálohy.
Sběr a konzultace budou probíhat každé pondělí od 10.00 do 17.00 hod. Od  19.srpna do 16. září včetně, v budově MěÚ Bílina, Břežánská 50/4 
v přízemí č. dveří 104. O samotném průběhu aukce se můžete informovat na konci října buď online na stránkách společnosti www.ecentre.cz, 
nebo budete vyrozuměni po aukci telefonicky, či emailem. Podpisy smluv s novým dodavatelem budou probíhat v druhé polovině listopadu 
na témže místě. 

Jakékoli informace ohledně e-aukcí budete potřebovat, neváhejte zavolat nebo poslat e-mail 
panu Lubošovi Kačérkovi, e-mail: lubos.kacerek@ecentre.cz, telefon: 773 214 138.



16. srpna 2013  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5

Kam vyhodit starý toner do tiskárny? 
Do sběrného boxu na radnici

„Kotlíková dotace“ spuštěna 

Prázdninové 
tipy

Na webových stránkách 
můžete zjistit aktivit 

klíšťat
Ministerstvo zdravotnictví 
pravidelně na svých stránkách 
informuje o aktivitě klíšťat. 
Pokud se tak chystáte do pří-
rody, je dobré si vždy zjistit, 
jak vysoké je riziko napadení 
klíštětem a rady, jak se před 
klíšťaty chránit.

Kde?
Na stránkách www.mzcr.cz 
klikněte v horním menu na od-
kaz VEŘEJNÉ ZDRAVÍ a pak 
dále nalevo na odkaz PRO ŠI-
ROKOU VEŘEJNOST. Pod 
tím je pak již možné najít v roz-
baleném menu Předpověď akti-
vity klíšťat. 

Hygienici sledují kvalitu 
vody v přírodních 

koupalištích
Krajská hygienická stanice 
v Ústí nad Labem již několik let 
sleduje kvalitu vody v přírod-
ních koupalištích v celém kraji. 
Přestože má Bílina své velmi 
pěkné koupaliště, jezdí mno-
ho lidí za koupáním do Mostu 
nebo na druhou stranu směr 
Teplice. Na webu www.khsus-
ti.cz v záložce Rekreační vody 
tak můžete zjistit aktuální kva-
litu vody v mosteckém Bene-
diktu, Matyldě, ale také třeba 
oldřichovské Barboře. Sledo-
váno je i mnoho dalších  koupa-
lišť v okolních okresech a dále. 
Podobné informace poskytují 
i krajské hygienické stanice 
v jiných krajích, pokud se tře-
ba chystáte na dovolenou a po-
třebujete zjistit kvalitu vody 
ke koupání v daném místě.

Mnozí s vás si jistě všimli, že 
ve spodním patře hlavní budovy 
bílinské radnice jsou postavené 
dva sběrné boxy. Jeden je na elek-
tro a baterie, které tvoří nebez-

pečný dopad a druhý na prázdné 
tonery a cartridge. Většina lidí 
již ve svých domácnostech třídí 
odpad minimálně na plasty, papír 
a ostatní odpad, případně bio-

odpad a sklo. Nově tak mohou 
lidé třídit o tonery a cartridge, 
díky tomu, že se bílinská radnice 
připojila k zajímavému recyklač-
nímu programu.

Takzvaná „Kotlíková“ dotace byla pro Ústecký kraj spuštěna v srpnu. Cílem Společného pro-
gramu na podporu výměny kotlů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů 
do tepelného výkonu 50 kW (tzv. lokální topeniště) využívající tuhá paliva na území Ústecké-
ho kraje. Tohoto bude dosaženo náhradou stávajících kotlů na tuhá paliva novými účinnými 
nízkoemisními kotli. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba způsobilá k právním úko-

nům, která splňuje podmínky uvedené programem.

Příjem žádostí byl zahájen 1. srpna 
2013 v 8 hodin. Potřebné materi-
ály pro žadatele o podporu výmě-
ny kotlů včetně formuláře žádosti 
jsou zveřejněny na internetových 

stránkách Ústeckého kraje, 
Ministerstva životního 

prostředí (www.mzp.
cz) a Státního fondu 
životního prostředí 
(www.sfzp.cz). Pro 

 žadatele, kteří nemají přístup k in-
ternetu, jsou potřebné materiály 
včetně formuláře žádosti k dispo-
zici v tištěné formě na podatelně 
a recepci Krajského úřadu Ústec-
kého kraje. Žádosti o dotaci se 
podávají osobně v zalepené obálce 
označené v souladu s podmínkami 
vyhlášení výzvy v jednom pode-
psaném originále v českém jazyce 
na podacím místě pro příjem žá-
dostí, kterým je podatelna Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje, Vel-
ká Hradební 3118/48, Ústí n. L.

FAKTA
• Ročně se na celém světě vyhodí přes 500 milionů inkoustových cartridgí a laserových tonerů!
• Celková hmotnost vyhozených cartridgí a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 osobních automobilů!
• Pokud všechny vyhozené cartridge a tonery poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník!
• Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají 450-1000 let!
• Cartridge a tonery můžou být znovu použity až 4x!
K tomu, aby nedocházelo k navyšování těchto čísel, můžete přispět i vy.

Dva sběrné boxy u vchodu do budovy radnice, menší vpravo je na tonery a cartridge. Foto: K.Žofková
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Z historie Bíliny
Opět přinášíme něco málo z historie města Bíliny, která byla zmíněna v kalendáři vydaném v roce 2005. Protože kalendáře vyšly 
v omezeném množství, k mnoha lidem se tyto zajímavé historické informace vůbec nedostaly. Chceme se proto o ně s vámi podělit 
prostřednictvím stránek Bílinského zpravodaje. 

Motalova ulice (pohlednice po roce 1905)

Motalova ulice (dříve Mostecká) byla do 2. světové války pojmenována 
po Janu Motalovi, který byl starostou města na konci třicetileté války. Po-
prvé byl do funkce jmenován v roce 1641, roku 1648 byl zvolen podruhé. 
Krátce pak ještě jako starosta působil v roce 1679. Za třicetileté války ně-
kolikrát ochránil město před rabováním a zničením nepřátelskými vojsky. 
Během své funkce si vysloužil pověst lidumila a otce chudých. na místě 
jeho usedlosti,kterou v závěti odkázal na postavení školy, vyrostla o 200 
let později budova dnešního gymnázia. Právě zde se v době hospodářské 
krize ve třicátých letech 20. století vydávaly polévky pro nezaměstnané. 
symbolicky v té době nesla ulice právě jeho jméno.
Po 2. světové válce byly domy na levé straně pohlednice zbořeny a o ně-
kolik metrů dál postaveny dnešní obytné domy. Tehdy byla ulice pojme-
nována Stalinova třída, později se jmenovala Pionýrů. Dnes ji známe jako 
Břežánskou ulici. Budova gymnázia se v loňském a letošním roce dočkala 
rozsáhlé rekonstrukce. Zřizovatelem gymnázia je Ústecký kraj a bílinské 
pracoviště spadá pod páteřní školu Podkrušnohorské gymnázium Most.

Kostel sv. Petra a Pavla a budova třetí radnice (dnes)

V roce 1061 vystavěl kastelán Mstiš vlastní kostel sv. Petra, snad vůbec prv-
ní, který nebyl založen zeměpánem. K jeho vysvěcení pozval knížete Vrati-
slava s pražského biskupa Šebíře. V současné kostelní stavbě jsou dochovány 
zbytky původního zdiva. Kostel sv. Petra byl zničen při požáru v roce 1568 
a s ním shořela i značná část města. Z doby po obnově kostela (1573 – 1575) 
je dodnes zachována kamenná křtitelnice s devíti reliéfy a erbem Jana mlad-
šího z Lobkovic, ze starší doby pak náhrobní kámen prvního lobkovického 
pána z Bíliny Děpolta a jeho manželky Anežky z Klinštejna. Najdeme zde 
i náhrobky dalších Lobkoviců. Během přestavby byly v roce 1573 ulity tři 

zvony, z nichž zůstal pouze největší zvon Petr a Pavel. K dalším stavebním 
úpravám došlo v letech 1870 – 1872 podle plánů architekta I.Gienharta. Patr-
ně z této doby pochází stroj věžních hodin, který byl podle dochované signa-
tury vyroben ve Vídni. Rozsáhlá rekonstrukce z let 2002 – 2003 dala kostelu 
novou fasádu. Kromě jiného byly opraveny věžní hodiny a zvon. 

Pivovar (foto z 30. let a dnes)

Právo várečné bylo městu uděleno 15. února 1590 Kryštofem starším z Lob-
kovic a vdovou po Janu Popelovi z Lobkovic Kateřinou. Vařilo se bílé a ječ-
né pivo. Založení pivovaru je na starých pivních etiketách datováno rokem 
1615. Současná budova pivovaru byla postavena v roce 1695. V polovině 18. 
století se tu ročně vařilo 434 sudů piva, což stačilo i k zásobení horských obcí 
patřících lobkovickému panství. Před 1. světovou válkou se začalo prodávat 
lahvové pivo, litr za 32 haléřů. Během první republiky pivovar vařil světlé 
výčepní pivo 10 stupňů, Zámecké pivo světlé 12 stupňů a Ležák tmavý Ko-
zel 12 stupňů. Pro zámecký pivovar v Bílině začaly těžké časy rokem 1948, 
kdy byl odebrán Lobkovicům a přeměněn ve státní podnik. Již tehdy bylo zá-
zemí pivovaru zastaralé, poslední rekonstrukce proběhla na konci 19. století. 
Od ledna 1953 se stal součástí národního podniku Krušnohorské pivovary 
v Lounech. vařilo se zde světlé výčepní pivo sedmi a deseti stupňové, známá 
Perla severu jedenáctistupňové, Ležák světlý 12 stupňů a tmavé pivo deseti-
stupňové. V roce 1977 se uvařilo pouze 9000 litrů světlé desítky a jedenáctky 
Perly severu, poslední várka byla vyrobena 23. února 1977. Zůstala tu jen 
sladovna, která vyráběla slad pro nový pivovar v Mostě – Sedlci.
Dnes je bílinský pivovar v majetku města Bílina a chátrá. Náklady 
na jeho rekonstrukci jsou tak vysoké, že je velmi obtížné sehnat in-
vestora, který by se do takové výzvy pustil. Část areálu nyní využívá 
Historický spolek města Bílina jako svou klubovnu a také k uskladnění 
rekvizit a pomůcek. Díky této skupině nadšenců se pivovar stává dějiš-
těm živého betlému a na jaře branného dne. Jde o velmi zdařilé a lidmi 
navštěvované akce v režii Historického spolku města Bílina.

Zdroj historických fakt:
Bílinská kalendář vydaný Městským úřadem v Bílině v roce 2005

Foto: K. Žofková

Foto: K. Žofková
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Nová pískoviště v MŠ Švabinského
S novým školním rokem dostaly děti MŠ Švabinského v Bílině nová 
pískoviště. Plně splňují hygienické požadavky a jsou zajímavá . Děti 
jsou nadšené. Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Zahradu školky v ulici Švabinského zvelebilo parádní pískoviště. 
To přeci nesmí chybět na žádné "školkovské" zahradě.

Koncert Tří sester si v sobotu 22. června bílinské publikum opravdu užilo. Legendární kapela s osobitým stylem je vždy zárukou kvalitního 
poslechu i show. Foto: V. Weber

Fotoohlédnutí
za koncertem Tři sestry
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Kulturní servis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Sobota 24. srpen - 18.30 hodin

REVIVAL FEST – 10. ročník
Vystoupí kapely – AC/
DC ŠPEJBL’S HELPRS, 
WANASTOWI VJECY 

REVIVAL a METALLICA 
REVIVAL BEROUN. 

Vstupné: v předprodeji 120,- 
Kč; na místě 160,- Kč

Předprodej vstupenek od 1. 7. 
v Informačním centru Bílina.

GALERIE POD VĚŽÍ 
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-
17.00, pá: 8.00-12.00 a 12.30-

15.00, so-ne: zavřeno
1. – 25. srpen 2013 

FRANTIŠEK BODLÁK – OBRAZY
Prodejní výstava olejomaleb 

s nádechem surrealismu - 
výtvarníka Františka Bodláka 

z Mostu. Vstupné zdarma

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

Při nepříznivém počasí – trvalý déšť, bouřky se nehraje!

Pátek 16. srpen 21.00 hodin
RED 2 – 2D
USA/Akční/Komedie/Krimi/Thriller/
České titulky.
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 
Úspěšná komedie RED (Retired 
Extremely Dangerous) o vysloužilých 
agentech, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umějí kousat, se vrací. Hrají: Bruce 
Willis, Anthony Hopkins, John 
Malkovich …
Vstupné: 100,- Kč/97 minut P-12

Pátek 16. srpen 24.00 hodin
V ZAJETÍ DÉMONŮ – 2D
USA/Horor/Thriller/České titulky.
Hrůzostrašný případ z domu 
v Amityville nebyl první – ještě 
dříve došlo k záhadným děsivým 
událostem v Harrisville. Hrají: 
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron 
Livingston …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut P-15

Sobota 17. srpen 21.00 hodin
PACIFIC RIM  
– ÚTOK NA ZEMI – 2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/
Thriller/Český dabing.
Z moře se vynoří obrovské příšery 
Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá miliony životů. Pro 
boj s Kaiju byla vyvinuta speciální 
nová zbraň, masivní roboti zvaní 
Jaegers….
Hrají: Idris Elba, Charlie Hunnam, 
Charlie Day …
Vstupné: 100,- Kč/124 minut P-12

Čtvrtek 22. srpen 21.00 hodin
STÁŽISTI – 2D
USA/Komedie/Český dabing.
Billy a Nick jsou přátelé, kteří půlku 
života strávili zdokonalováním 
svých prodejních fíglů. Svou práci 
povýšili na uměleckou disciplínu, 
přesto skončili na dlažbě... Hrají: 

Owen Wilson, Vince Vaughn, Rose 
Byrne …
Vstupné: 110,- Kč/95 minut MP

Pátek 23. srpen 21.00 hodin
WHITE HOUSE DOWN 
– ÚTOK NA BÍLÝ DŮM - 2D
USA/Akční/Drama/České titulky.
Akční snímek Rolanda Emmericha 
pojednává o agentovi speciálních 
jednotek (Channing Tatum), který má 
chránit život amerického prezidenta 
poté, co byl Bílý dům obsazen 
teroristy.
Hrají: Channing Tatum, Maggie 
Gyllenhaal, Jamie Foxx …
Vstupné: 100,- Kč/137 minut P-12

Čtvrtek 29. srpen 21.00 hodin
R.I.P.D.-URNA:  
ÚTVAR ROZHODNĚ  
NEŽIVÝCH AGENTŮ – 2D

USA/Akční/Krimi/Komedie/České 
titulky. 
Nick Walker (Ryan Reynolds) 
byl elitním detektivem, jenže 
pak to schytal během jedné akce 
a v odchodu na věčnost mu 
nezabránila ani neprůstřelná vesta. 
Místo paní Zubaté na něj ale 
čeká mimořádně strohá policejní 
důstojnice (Mary-Louise Parker), 
která mu jako bývalému skvělému 
poldovi nabídne práci u URNA, 
Útvaru rozhodně neživých agentů. 
V jejích řadách se vrátí na Zemi 
a bude ji čistit od neřádů, kteří už 
dávno patří na onen svět, ale zuby 
nehty se definitivě brání. Mrtví stojí 
jen krůček od ovládnutí světa živých 
a jediný, kdo jim to může překazit, je 
právě URNA.
Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, 
Kevin Bacon …
Vstupné: 120,- Kč/110 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/
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NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ 
27. 9. 2013 19.00 hodin, 
Městské divadlo Bílina 

 
Nejúspěšnější česká 
travesti skupina 
HANKY PANKY 
se svým posledním turné 
,,Na přání diváků". 
 
Čtveřice mužů Lukáš, Aleš, Martin a Libor, která se téměř každý večer 
promění díky třpytu večerních šatů a pestrých líčidel v krásné ženy, si 
tentokrát připravila zábavný pořad ušitý přímo na míru diváků. Těšit 
se můžete na Hříšný tanec, Jeniffer Lopez, Christina Aquileru, Dianu 
Ross s Michaelem Jacksonem, Halinu Pawlowskou, Pavla Vítka, mu-
zikál Mama Mia, Hanu Zagorovou nebo Tornádo Lue. Kopie daných 
zpěvaček jsou někdy natolik věrohodné, že byste je sami nerozeznali 
od originálu. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. 

Více informací naleznete na internetových stránkách 
www.hankypankyshow.eu 

 
VSTUPNÉ: 220,- Kč v předprodeji, 250,- Kč na místě 
Předprodej vstupenek od 5. 8. 2013 v Informačním centru Bílina. 
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Přípravné zápasy 
HC Draci Bílina v srpnu Zimní stadion od pondělí v provozu, 

včetně veřejného bruslení

FK Louny – FK Bílina 1:0 (0:0)

V polovině srpna bude ledová plo-
cha ZS v Bílině připravené na novou 
sezónu. První přípravný zápas před 
druholigovou sezónou na domácím 
ledě čeká Draky 20. srpna, kdy v 18 

hodin bude zahájeno utkání s Děčí-
nem. O dva dny později se v Bílině 
bude hrát znovu, 22. srpna se Draci 
utkají s týmem HC Řisuty. Nový 
soutěžní ročník startuje 14. září.  

Letní soutěž 
HC Draci byla zahájena
Oddíl HC Draci Bílina připravil 
na období letních prázdnin pro své 
příznivce zajímavou soutěž. Pokud 
patříte mezi fanoušky bílinských 
Draků, tak neváhejte a jeďte v bar-
vách Draků na dovolenou. Když se 
vyfotíte na neobvyklém místě, nebo 
v neobvyklé situaci a zúčastníte se 
naší soutěže, můžete vyhrát velice 
zajímavé ceny. Na fotografii musí 
být zřetelně vidět dres, nebo tričko, 
šála, vlajka, popřípadě jiný větší 
předmět s logem a v barvách HC 
Draci Bílina. Fotografie na prvním 
místě vyhraje celoroční vstupen-

ku na domácí zápasy bílinských 
Draků. Druhý a třetí v pořadí získá 
nové suvenýry HC Draci Bílina.
Fotografie zasílejte emailem 
na schon@bilina.cz a kschon@se-
znam.cz. Zaslaný příspěvek musí 
obsahovat popisek  či název foto-
grafie, místo, celé jméno soutěží-
cího, kontaktní email (nebo telefon 
– email ani telefon nebude u fotky 
zveřejněn). Uzávěrka pro zasílání 
fotografií je 31. 8. 2013. Od 1. 9. – 
30. 9. 2013 budete moci na webo-
vých stránkách HC Draci Bílina 
hlasovat o vítězi letní soutěže.

Ledová plocha zimního stadionu v Bílině bude od pondělí 12. srpna 
připravena přivítat první hokejisty. Dobrou zprávou je, že probíhat 
bude i veřejné bruslení. Rozpis veřejného bruslení: www.sportbili-
na.cz/zimni-stadion/

Veřejné bruslení 
– rozpis do 25. 8. 2013

Pá 16. 8. 10 - 11
So 17. 8. 19 - 20 
Ne 18. 8. 19 - 20 
Po 19. 8. 10:30 - 11:30
Út 20. 8. 10:30 - 11:30
So 24. 8. 18:15 - 19:15

Rozpisy na další týdny pak najdete na www.sportbilina.cz nebo 
na webu Draků http://www.hcdracibilina.cz

Uplynulý víkend měli fanoušci krajského fotbalu dlouho červeně zatržený v kalendáři. Prvním kolem totiž začal nový ročník 
soutěže. Bílina ke svému úvodnímu utkání jela na horkou půdu v Lounech. Se dvěma novými tvářemi v základní sestavě na-
stoupila Bílina v rozestavení 4-4-2.

„Chtěli jsme využít potenciál 
obou našich útočných hrotů“, 
vysvětloval trenér Kovačka. Za-
čátek utkání tomu však nenasvěd-
čoval. Aktivnější byli domácí, je-

jichž hru v záloze ří-
dil zkušený 

Z e -

linka spolu s Lazarikem. Domácí 
dobře kombinovali a drželi míč 
na svých kopačkách. Do šancí se 
však nedokázali dostat. Střelby 
bylo jako šafránu a obrany pře-
vyšovaly útoky na obou stranách. 
Ve 22. minutě domácí zahrozi-
li pěknou akcí po pravé straně. 
Po centru před branku však za-

končující Lazarik hlavičkoval 
nad. Do zakončení a nej-

větší šance se dostal 
domácí útočník 

po výborné 
k o l m i c i 

Zelinky. 
Vo n -

drá-

ček svou branku výborným zá-
krokem uchránil. Bílina si v prv-
ním poločase brankovou příleži-
tost nevytvořila. Útočné duo bylo 
vpředu bez podpory záložní řady 
a do zakončení se prakticky nedo-
stalo. Ohrožením pro domácí byly 
standartní situace. Po jednom 
z rohových kopů míč propadl až 
na hlavu Mešťánka, který jej však 
již nestačil nasměrovat. 
Ve druhém poločase se otupilo 
útočné ostří domácích a hra se 
odehrávala převážně ve středu 
hrací plochy. Do gólové šance 
se dostal Levý po vynikající akci 
Záhradského. Ten využil své fot-
balové chytrosti, obešel na pravé 
straně bránícího hráče a nadýcha-
ným centrem našel zcela osamo-
ceného Levého, který však pálil 
do břevna. Bílina se nadechovala 
k náporu a bylo zřejmé, že zví-
tězí tým, který vstřelí branku. 
Šťastnější byli domácí. Gó-
lová akce začala centrem 
Vosátky na Bečvaříka, který 
však domácí gólman vystihl 
a okamžitě založil rychlý 

protiútok. Lazarik po pravé straně 
proběhl přes tři bílinské bránící 
hráče. Poslal prudký centr před 
branku, kde ve skluzu zakončoval 
domácí útočník. Vondráček byl 
bez šance. Po prostřídání se Bílina 
nadechla k velkému závěrečnému 
tlaku. Hru v závěru oživil Novák. 
Ze série standartních situací vytě-
žila Bílina pouze tyč, kterou hla-
vou nastřelil Žemba. Dramatický 
závěr tedy kýžený bod hostím 
nepřinesl. 
„Podle mého názoru jsme dnes 
odehráli remízové utkání, které 
jsme ztratili jednou individuální 
chybou. Domácí se do šancí stej-
ně jako naši útočníci příliš nedo-
stávali, porážku budeme určitě 
chtít odčinit v domácím utkání“, 
řekl po utkání trenér Jaroslav Ko-
vačka.

Sestava Bíliny: Vondráček – 
Žemba, Pavlíček, Vosátka (81.
Novák), Mergl – Vlasák, Augusta, 
Záhradský (69. Ročenovič), Levý 
(78. O. Choutka) – Mešťánek, 
Masopust (73. Bečvařík)
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Tradiční bílinský polytan

Extraligový 
Litvínov míří 
do Bíliny!!!
Bílinští a tepličtí fanoušci ledního hokeje po-
zor! V úterý 20. srpna 2013 můžete poprvé 
v nové sezóně jít na hokej a rozhodně špatně 
neuděláte, protože svůj přípravný zápas před 
novým ročníkem Tipsport Extraligy na ZS 
v Bílině sehrají hokejisté HC Verva Litvínov. 
Soupeřem jim bude celek HC Energie Karlovy 
Vary. Vstupné je zdarma.

Atletický klub Bílina pořádal 
v úterý 6.8. tradiční bílinský 
Polytan. Atleti si tak mohli 
po závodní pauze mezi ligový-
mi utkáními znovu otestovat 
svou formu  a nadechnout se 
tak do závěrečné části sezony. 

Ukázalo se, že soustředění fun-
guje na každého a i z plných tré-
ninků umí soutěžící podat slušné 
výkony.
Na programu byl krátký sprint 
na 150m, běh na 1 000m, dál-
ka, výška, 200m překážek, disk 
a také netradiční disciplína 
500m. časový pořad zbrzdil vel-
ký zájem o 150m. 12 běhů mužů 
byla velká porce, a tak pořada-
telé přestávali plnit plnit časový 
plán, který se protáhl o 20 min. 
Krátký sprint vyhrál nakonec 
Vojtěch Nohava z AK Most ča-
sem 16.35. Hned za ním domá-
cí ligový žolík Ladislav Křížek 
(16.40). Z bílinských ještě za-
běhli solidní časy Petr Šroubek 
(17.27) a Lukáš Húska (17.32). 
Ženám na stejné trati vévodila 
Adéla Kadlecová ze Slovanu 
Liberec (19.17). Domácí Venu-
še Žitná vyhrála svůj běh časem 
20.13. Nad překážkami bojoval 
domácí Pavel Prchal. Jeho sna-
žení však na lepší než celkové 8. 
místo ze 14 závodníků nestačilo. 
Skok vysoký s přehledem vy-
hrál Josef Skrčený, který skočil 
205 cm a s přehledem skončil 
na 1. místě. Dálka patřila do-

mácím. Petr Šroubek i Pavel 
Strnad ukázali, že by mohli být 
bodovým příslibem na poslední 
ligové kolo. 1. místo Šroubka 
(636cm) a 2. Strnada (608) je 
výsledkem systematické práce 
obou borců. Téměř ideální pod-
mínky byly pro běh na 500m. 
Nakonec mohli diváci vidět 2 
běhy. 1. běh byl kvalitnější a vy-

hrál ho časem 1.05:86 Jan Mu-
rín. Další 3 borci se vešli pod 
magickou hranici 1.08. Druhé 
místo nakonec urval domácí Jiří 
Doležal časem 1.07:15. 
I přes vydatnou oblačnost poča-
sí vydrželo a diváci mohli vidět 
kvalitní závody. Před Bílinskou 
půlkou, která se koná 17.8., to 
byl „průpravný“ polytan vyda-

řený.  Ligový mistrák konající 
se 24.8. v Hradci Králové bude 
vyvrcholením atletické sezony 
a její výsledek zodpoví otázku, 
zda se AK Bílina v druhé nej-
vyšší soutěži udrží i pro další 
sezonu. Výsledky Bílinského 
polytanu lze shlédnout na stán-
kách www.atletika.cz.
 František Podroužek

Start na 500m bývá vždy klíčovou záležitostí této netradiční disciplíny a určuje vývoj závodu.  
Zdroj: www.akbilina.net




