
Na slavnostním zahájení akademic-
kého roku přivítal studenty kromě 
ředitele školy pana docenta Davida 
Tonzara také starosta města Bíliny 
pan Josef Horáček. Vyzdvihl, že pro 
Bílinu je přítomnost vysoké školy 
velkou ctí a dodává to městu vyšší 
kredit. Škola má evropskou mezi-
národní akreditaci a působí kromě 
Česka a Slovenska také v mnoha 
dalších zemích Evropy i světa.
„Od našich bývalých studentů jsme 
se dozvěděli, že v Bílině by se na-
šlo více než 10 zájemců o studium 
sociální práce. Rozhodli jsme se 
proto vstoupit do jednání s městem 
Bílina,“ vysvětlil vedoucí studij-
ního oddělení školy Tomáš Netře-
ba. Intenzivní jednání, kterých se 
za město Bílina účastnil starosta Jo-
sef Horáček, bylo úspěšné. Výuka 
předmětů oboru Misijní a charita-
tivní práce probíhá vždy o víken-
dech jednou za 14 dní, k tomu čtyři 

úterky a dva pátky. Od začátku se 
v souvislosti s touto školou mluvi-
lo o učebních prostorách na bílin-
ské radnici. nakonec však využívá 

učebny na místním gymnáziu.
Přidanou hodnotou školy je fakt, že 
nenabídne jen vzdělání, ale snaží se 
rovnou také zapojovat absolventy 
do humanitárních a charitativních 
projektů na celém světě. I když jde 

o školu soukromou, která je zpo-
platněná, cena studia za semestr je 
zhruba čtyřikrát nižší než na ostat-
ních soukromých školách.

Nezbývá než popřát škole a jejím 
studentům v Bílině hodně úspěchů. 
Tomáš Netřeba dodal, že v případě 
zájmu klidně může být příští rok 
opět otevřen první ročník. Pokud by 
někoho profil školy a  studijní obor 

zaujal natolik, že by ještě nyní chtěl 
začít studovat, rozhodně není pozdě 
a v nejbližších týdnech by byl ještě 
možný nástup do prvního ročníku. 
Stačí se jen obrátit na studijní oddě-
lení školy. Jana Šimková
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Informace o počtu a sídle 
volebních okrsků v Bílině 
pro volby do Poslanecké 

sněmovny parlamentu České 
republiky 25. a 26. 10. 2013 

Bílina má vysokou školu, 
první studenti usedli do lavic

okrsek  č. okrsek sídlo okrsek adresa
1 Galerie Pod Věží Břežánská 50/4, Bílina
2 Výstavní síň U Kostela Seifertova 20, Bílina
3 Mateřská škola Síbova 322, Bílina
4 Základní škola praktická Kmochova 205, Bílina
5 Klub důchodců I. Aléská 265, Bílina
6 Základní škola Lidická 18, Bílina
7 Městská knihovna Mírové náměstí 21, Bílina
8 Mateřská škola M. Švabinského 664, Bílina
9 Mateřská škola M. Švabinského 668, Bílina
10 Dům dětí a mládeže Havířská 529/10, Bílina
11 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823, Bílina
12 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
13 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823 Bílina
14 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
15 Mateřská škola Čapkova 869, Bílina

Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě otevřela v Bílině první ročník 
bakalářského studia sociální práce. Dne 1. září proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Bílině 
slavnostní zahájení školního roku, ve kterém zasedne do vysokoškolských lavic 12 studentů. Jde 
především o studenty z Bíliny a blízkého okolí. 

Další informace naleznete na stránkách školy www.hitspraha.cz

Akademický rok slavnostně zahájili starosta Bíliny Josef Horáček a ředitel školy  docent David Tonzar. 
Výuka probíhá na bílinském gymnáziu.
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Z deníku Policie ČR

Změna zákona 
o finančním arbitrovi

Dne 1. listopadu 2013 nabývá 
účinnosti zákon č. 278/2013 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona 
o směnárenské činnosti. Výše 
uvedený zákon mění kromě ji-
ného i zákon č. 229/2002 Sb., 
o finančním arbitrovi. Podnika-
tel provozující vázanou živnost 
„Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“  byl 
doposud podle § 19 odst. 1 záko-
na č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen, jakožto insti-
tuce ve smyslu § 3 citovaného 
zákona, písemně sdělit arbitrovi 
nejpozději ke dni, od něhož je 
oprávněn vykonávat svou čin-
nost, svoji obchodní firmu, ná-
zev nebo jméno a příjmení, sídlo 
nebo místo podnikání a určenou 
kontaktní osobu pro styk s arbi-
trem s uvedením jejího jména, 
příjmení, adresy, funkce, telefo-
nu a faxu, popřípadě elektronické 
adresy, a ve stejné rozsahu údaje 
o zástupci této osoby. Zákonem 
č. 178/2013 Sb., se ustanovení § 
19 zákona o finančním arbitrovi 
zrušuje. Od 1. listopadu 2013 
již tudíž výše uvedená povin-
nost pro podnikatele provozující 
předmětnou živnost neplatí.

Ing. Eva Brodská, vedoucí 
obecního živnostenského úřadu

Na kradeném skútru daleko nedojeli

Objasněné vloupání
Policisté dopadli zloděje, kte-
rý se začátkem srpna vloupal 
ve Světci do zahradní chaty. Pa-
chatel v nočních hodinách vnikl 
na pozemek v zahrádkářské kolo-
nii a následně se vloupal do chat-
ky, ze které odcizil křovinořez 
v hodnotě čtyři tisíce korun. Po-
dezřelému jsme sdělili podezření 
z přečinu krádeže, za který mu 
v případě uznání viny hrozí až 
dva roky za mřížemi.
 
Krádež nafty
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který odcizil pohonné 
hmoty ze zaparkovaného kami-
onu. V nočních hodinách z úterý 
na středu odčerpal z nákladního 
vozidla odstaveného na silnici 
1/13 mezi Teplicemi a Bílinou 
celkem 500 litrů motorové nafty. 
Oznamovatel vyčíslil celkovou 
škodu na více jak 17 tisíc korun, 
v případě dopadení bude pachatel 
čelit trestnímu stíhání pro přečin 
krádeže.

Využil znalosti prostředí
Bílinští policisté objasnili pří-
pad krádeže peněženky, ke kte-
rému došlo v červnu letošního 
roku v Ledvicích. Na kolegy 

se tehdy obrátil muž, kterému 
z šatny na pracovišti zmizela 
peněženka s osobními doklady, 
finanční hotovostí a platební 
kartou.
Policisté ihned ve věci zaháji-
li prověřování a zjistili, že byl 
s pomocí odcizené platební kar-
ty proveden výběr z bankomatu 
ve městě. Z účtu poškozeného 
pachatel vybral přes čtyři tisíce 
korun, což mu značně usnadnil 
majitel peněženky, který měl 
na papírku u karty poznamena-
ný PIN. Na základě zajištěných 
stop a dalšího důkazního materi-
álu se podařilo policistům případ 
po několikaměsíčním vyšetřová-
ní „rozlousknout“.
Z přečinu neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku je podezřelý 
35letý muž, který s poškozeným 
pracoval ve stejné lokalitě a vy-
užil své znalosti zvyků na sta-
veništi k okradení poškozeného. 
Policisté mu sdělili podezření 
z přečinu, za který mu v případě 
odsouzení hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Vykradená dodávka
Padesátitisícovou škodu způsobil 
zatím neznámý pachatel, který 

v Bílině vykradl dodávku. Vlou-
pal se do nákladového prostoru 
zaparkovaného vozidla, ze které-
ho odcizil elektrické ruční nářa-
dí prodlužovací kabel. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže a po-
škozování cizí věci a po pachateli 
i odcizených věcech intenzivně 
pátrají. 

Krádeže na železnici 
objasněny
Policisté díky intenzivnímu vyšet-
řování dopadli zloděje, který má 
na svědomí krádeže kabelů v oko-
lí železničních tratí. Sedmadva-
cetiletý muž, který se do křížku 
se zákonem nedostal poprvé, se 
nejméně čtyřikrát vydal ke kole-
jím a pod rouškou tmy kradl mě-
děné kabely. Na trati mezi Bílinou 
a Ústím nad Labem během deseti 
zářijových dnů opakovaně přesekl 
a následně odcizil desítky metrů 
přívodních kabelů, které slouží 
k napájení kolejových obvodů. 
Následkem poškození kabelů byla 
z provozu vyřazena návěstidla, 
naštěstí kvůli tomu nedošlo k žád-
nému neštěstí.
Ve třech případech kradl sám, na-
posledy si vzal na pomoc o pět let 
staršího kumpána, jehož trestní 

odpovědnost je předmětem dal-
šího vyšetřování. Celková škoda, 
kterou muž krádežemi způsobil, 
byla vyčíslena na 15 tisíc korun, 
policisté ho obvinili z trestných 
činů krádeže a poškození a ohro-
žení provozu obecně prospěšného 
zařízení, za které ho může soudce 
poslat až na šest let za mříže.

Využil otevřených dveří
Policisté sdělili podezření z přeči-
nu krádeže 27letému muži, který 
v polovině srpna v Bílině odcizil 
z garáže nářadí. Podezřelý muž, 
který už byl v minulosti za krá-
deže odsouzen, využil několika-
minutové nepozornosti poško-
zeného, který opravoval střechu 
na domě, a z otevřené garáže mu 
odcizil kufr s bouracím kladivem, 
elektrickou svářečku a mobilní te-
lefon. Celková škoda byla vyčís-
lena na více jak šest tisíc korun, 
pokud bude muž uznán vinným, 
hrozí mu až tříletý trest odnětí 
svobody.

Strážníci Městské policie v Bí-
lině řešili v uplynulém týdnu 
kromě jiného i případ odci-
zeného skútru, jehož posádka 
nereagovala na výzvy k zasta-
vení. I přes veškerou snahu ři-
diče skútru o únik to nemohlo 
dopadnout jinak než jeho za-
držením. 

Bylo krátce po jedné hodině ranní 
ve čtvrtek 3. října, když si hlídka 
strážníků MP Bílina všimla dvo-
jice mladíků na skútru. Hlavním 
impulsem k zastavení vozidla 
byla pro hlídku skutečnost, že 
posádka skútru neměla na hla-
vách přilby a mířili do lázeňské-
ho areálu, kam je vozidlům vjezd 
zakázán.
Že nebude vše v pořádku, se po-
tvrdilo v okamžiku, kdy řidič 
nereagoval na výzvy k zastavení 
vozidla. Naopak. Zrychlil a začal 
po silnici kličkovat, aby strážní-
kům zamezil v předjetí.
Jak uvedl velitel zasahující hlídky, 
měla posádka skútru několikrát 
namále, když jeho řidič ve vysoké 
rychlosti dostal smyk, avšak vždy 

se mu jej jako zázrakem podařilo 
vyrovnat. Nakonec zajeli na lesní 
cestu, kam za nimi strážníci s vo-
zidlem nemohli pokračovat. Po-
dezřelá dvojice si patrně myslela, 
že mají vyhráno. Neměla.
Strážníkům neunikl fakt, že typic-
ký zvuk motoru skútru po chvíli 
utichl. Rozeběhli se proto po les-
ní pěšině a po necelém kilometru 
zjistili, že pod svahem leží proná-
sledovaný skútr. Prohlídkou oko-
lí místa nehody pak nalezli oba 
prchající mladíky, kteří se opodál 

skrývali v hustém křoví.
Při nezbytných úkonech bylo 
zjištěno, že skútr byl před časem 
odcizen na Lounsku. Řidič skút-
ru měl i další důvod nenechat se 
chytit, protože mu byl vysloven 
zákaz řízení motorových vozi-
del. Posádka skútru ale bude mít 
na svědomí patrně více hříchů. 
Měli při sobě totiž množství drob-
ných věcí, které by mohly pochá-
zet z jiné trestné činnosti. Případ 
si na místě převzala Policie ČR.

František Krejčí

Odcizený skútr. Foto: Městská policie Bílina
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Uvedená výměna se vztahuje na následující typy 
řidičských průkazů.

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

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 15-19 týdnů - cena 149-175 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 26. října 2013
Bílina - u krytého bazénu - 10.30 hod.
Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek - cena 15-22 Kč/ks

INZERCE 1013/BZ

Výměna  
řidičských průkazů

Je fyzika nuda? 
Skupina ČEZ vyhlásila soutěž, která má přimět děti ukázat, že ne.
Pro většinu žáků druhého stupně a studentů na středních školách 
fyzika představuje jen předmět, který se musí učit, aniž by mu 
porozuměli. Skupina ČEZ proto přichází prostřednictvím webo-
vé stránky www.vimproc.cz s novou soutěží s názvem Vím proč. 
Jejím smyslem je motivovat mladé lidi k natáčení videí s vlast-
ními fyzikálními pokusy. Soutěž „Vím proč“ má uzávěrku 31. 
1. 2014. Motivace je opravdu velká, výherci totiž mohou získat 
tablety, exkurzi do některého z provozů Skupiny ČEZ a pro svou 
třídu vstupenku do světa techniky, například Techmanie v Plzni 
nebo IQ parku v Liberci. Šanci zapojit se mají samozřejmě také 
bílinské školy. Ota Schnepp, simi

Více informací na www.kdejinde.cz 
nebo na http://www.facebook.com/PracevCEZu

Šmoldas zaplnil výstavní síň, 
lidé i stáli

O všem a zvláště pak o ničem, 
tak znělo téma odpoledního po-
vídání s Ivem Šmoldasem v bí-
linské knihovně. Zajímavý host 
přilákal do knihovny opravdu 
velké množství lidí. Organizáto-
ři proto přesunuli setkání do vět-
ších prostor bývalé výstavní síně 
u kostela. I tak to bylo málo. 
Lidé, kteří přišli těsně před za-
čátkem programu, již místo 
na sezení nenašli a pokud chtě-
li být přítomni, museli si téměř 
dvě hodiny postát opřeni o zeď. 
I když mě bolely nohy, za sebe 
mohu říct, že se to vyplatilo. Ivo 
Šmoldas je známý český básník, 
nakladatelský redaktor, kulturní 
publicista, scenárista, moderá-
tor a překladatel. Lidé ho znají 
především z rádia, kde vtipně 
glosuje nejen politiku, ale všeo-
becné dění. Často se ob-
jevuje i na televizní 
obrazovce jako 
host různých 
z á b a v n ý c h 
p o ř a d ů . 
A díky 
s v é m u 
osobitému 
projevu a hu-
moru nikdy nezkla-

me. Nezklamal ani v Bílině. 
Dokonale naplnil téma svého 
pořadu, když dokázal povídat 
o svých začátcích v rádiu přes 
téměř dokonale hudebně hlu-
chou rodinu, opravu chaty v již-
ních Čechách, nedobrovolný 
téměř velkochov koček a další 
témata až k (ne)oblíbené poli-
tice a odnaučování se kouřit. 
Celé téměř dvě hodiny se člo-
věk opravdu nenudil. Lidé měli 
možnost se zapojit svými dota-
zy a zeptat se hosta na cokoliv. 
Jak sám řekl, tak opravdu coko-
liv a na vše také odpoví, kromě 
takových těch dotazů na PIN 
ke kreditní kartě apod. Dotázali 
se asi tři lidé, Ivo Šmoldas po-
hotově odpověděl a díky tomu 
našel opět další a další témata, 
ke kterým by se mohl vtipně 

vyjadřovat. Návštěvník této 
příjemné akce tak oprav-

du odcházel s pocitem, 
že se mluvilo o všem 
a vlastně o ničem, ale 

v podání skvělé-
ho vypravě-

če. Tím Ivo 
Š m o l d a s 
o p r a v d u 
je. simi

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 
4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozdě-
ji do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich 
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu 
s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).

Řidičský průkaz je možné vymě-
nit na pracovišti obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností 
příslušného podle místa trvalého 
pobytu na území České republiky. 
„Žádost o vydání ŘP“ obdržíte 
na pracovišti Městského úřadu 
Bílina, odboru dopravy, ulice Sei-
fertova. 
Při podání žádosti, musí žadatel 
předložit platný doklad totožnosti 
(občanský průkaz, pas), průkazo-
vou fotografii o rozměrech 3,5 x 
4,5 cm, ŘP, který podléhá povinné 
výměně.
Vydat ŘP je možné do 20 dnů 
od podání žádosti, příp. do 5 pra-

covních dnů od podání žádosti 
po úhradě správního poplatku 
500 Kč. 
Povinná výměna ŘP je osvobo-
zena od správního poplatku, vy-
jma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti (správní poplatek 500 
Kč). 
Ke dni 30.09.2013 si ještě nevy-
měnilo řidičský průkaz 730 řidičů 
z celkového počtu 14 151 řidičů, 
spadající do územního obvodu 
obce z rozšířenou působností Bí-
lina. Do povinné výměny řidič-
ských průkazů zbývá již pouhých 
91 dní.
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Jak správně topit ukázala zábavná vzdělávací show

Vzpomínka Vzpomínka

Dne 18. 10. je 
tomu rok, 

co nás navždy 
opustil náš tatínek 

pan Juraj KUZMÍK z Bíliny.

 S láskou vzpomínají dcery Olina, 
Katka, Marcela a syn Jiří s rodinami.

Nikdy nezapomeneme
Všem děkujeme za tichou 

vzpomínku

Dne 30. 11. 2013 
si připomeneme 
10 výročí úmrtí 

pana JIRSY.

Vzpomíná celá rodina. 

Byl to zlatý člověk. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Nezapomeneme

Tak takhle se topí Pánu Bohu 
do oken, to bylo asi první, co 
mě napadlo, když jsem viděla 
na školním dvoře ZŠ Aléské 
stát krbová kamna a v nich 
oheň. Kamna pěkně hřála, 
z dlouhého komínu stoupal 
kouř a všude kolem byla pěk-
ná zima. Působilo to opravdu 
komicky. Nešlo však o žádný 
žert, ale o zajímavou vzdě-
lávací akci. Kolem kamen 
byly umístěny stoly s dalšími 
předměty, které mnozí z nás 
pamatují třeba z hodin fyziky 
a chemie a mnohé jiné. Když 
na dvůr dorazili deváťáci ze 
ZŠ Aléská, show mohla začít. 

Edukativní show s názvem Smo-
keman zasahuje, je určena jak pro 
děti tak i dospělé a nabízí řadu za-
jímavostí. Cílem show je přiblížení 
správného spalování v lokálních 
topeništích široké veřejnosti. S naší 
pojízdnou kotelnou přijedeme pří-
mo do Vašeho města nebo vesni-

ce a nabídneme praktické ukázky 
jak správně (ne)topit. Veřejnost se 
může seznámit s tím, jak si doma 
sami můžeme stanovit s jakou účin-
nosti provozujeme svá spalovací 
zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje 
to, co vychází z našich komínů. Ve-
řejnost se také seznámí s tím, jaké 
jsou základní typy konstrukcí spa-
lovacích zařízení, jaké jsou jejich 
základní charakteristiky a jak kotel, 
kamna a krby správně provozovat 
a jak se o ně správně starat. 
Zhruba dvouhodinový program 
byl nabitý pokusy, soutěžemi 
a zajímavými informacemi.
Ředitelka Základní školy Aléská 
Božena Holková nabídku této akce 

velmi uvítala.  Iniciativa vyšla 
od společnosti Severočeské doly, 
které jsou partnerem této show. 
Smokeman se zrodil v laboratoři 
Výzkumného centra energetického 
při Vysoké škole báňské a Technic-
ké univerzitě Ostrava. Zprostředko-
vatelem je iniciativa STOP PRA-
CHU, což je iniciativa obcí kolem 
lomu Bílina. Zábavná vzdělávací 
show je určena pro žáky posledních 
ročníků základních škol a na Tep-
licku je k vidění již třetím rokem. 
Letos byla určena jen pro Bílinu 
a všechny školy. Již z několika uká-
zek v úvodu bylo jasné, že sklidí 
úspěch a přinese dětem mnoho dů-
ležitých informací do života. simi

Poděkování 
z celého srdce
Děkuji mému synovi, 
manželovi, 
jeho rodičům, švagrové, 
mým rodičům, bratrovi 
za vše a odpusťte mi! 
Moc děkuji 
a ještě jednou promiňte!
Marie K.

Žáci ze ZŠ Aléská si akci užili, i přestože byla zima. Zahájení 
se zúčastnil také místostarosta Bíliny Mgr. Zdeněk Rendl.

Opravdu bylo na co 
koukat. Žáci se do pokusů 
také zapojovali.
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Všechno má své ale - má je i sys-
tém útulků pro opuštěná zvířa-
ta. To "ale" je, že lidé se na jejich 
existenci spoléhají, spoléhají se, 
že ony je zachrání, že se postarají 
o zvířata, která si nezodpověd-
ně pořídili. Argument, že nemají 
na krmení a podobně, jen těžko 
obstojí.
To, že lidé opouštějí svá zvířata, 
je především způsobeno tím, že 
si při jejich pořizování dobře ne-
uvědomili, že to je nejen radost 
mít doma malého nebo větší-
ho chlupáče, ale že to je pře-
devším velká zodpovědnost. 
A že je také potřeba o chovu 
zvířat něco vědět. Možná proto 
také prakticky nikdo neopouští 
a „nevyhazuje“ doma chované 
exotické ptactvo, či plazy. Jejich 
chov je podstatně náročnější 
a bez větších znalostí chovu je 
doma držet téměř nelze.
Pořídit si psa nebo kočku? Není 
nic snazšího. Ale když se omrzí, 
co s ním, co s ní? Anebo když se 
kočky okotí. Šup s nimi do útul-
ků?
Vždy po Vánocích anebo 
po prázdninách se útulky po-

týkají s nadměrnými přírůstky 
zvířat. Stačí se podívat na webo-
vé stránky různých útulků po celé 
republice. A přitom je rada jak 
na to, aby zvířat nepřibývalo, po-
měrně jednoduchá. U psů více při 
uvažování o koupi přemýšlet, zda 
celá rodina o zvíře stojí. Zda bude 
mít dobré podmínky. A u koček 
to je ještě jednodušší. Aby jich 
nepřibývalo, stačí včas, nejlépe 
okolo jednoho roku kočku kastro-
vat. Pro chov doma je to i doporu-
čeníhodné. Zvíře je klidnější a je 
i stále hravé.
Zodpovědný chov domácích zví-
řat, to je „opatření“, jak útulkům 
ulevit. Útulky pro opuštěná zvířa-
ta jsou tu od toho, aby se posta-
raly o zvířata ztracená, zaběhnutá, 
o zvířata po zemřelých lidech, 
a to především tak, že se snaží na-
jít zvířeti náhradní rodinu.
A navíc lze dodat, že láska 
a vztah ke zvířatům se může 
projevit i tak, že si je člověk 
prostě nepořídí!
Město Bílina v roce 2012 mu-
selo zajistit odvoz nalezených 
zvířat na území města Bílina 
do útulku v Jimlíně v celko-

vém počtu: 102 ks. Z toho bylo 
na území města odchyceno cel-
kem: 75 psů a 27 koček. Za je-
den den umístění kočky v útul-
ku zaplatilo město v roce 2012 
Kč=40,- (bez DPH) a umístění 
psa Kč=100,- (bez DPH)  provo-
zovateli útulku po dobu 30 dnů 
(po této době pak byla kočka 
v útulku na útraty provozovatele 
útulku), pokud nebyla dříve pře-
dána novému majiteli. V ceně 
však není započítán odchyt zví-
řat, vstupní vyšetření, veterinár-
ní prohlídka, případné odbleše-
ní a odčervení a odvoz zvířete 
do útulku. 
Pro rok 2013 provozovatel útul-
ku v Jimlíně pan David Kuba-
lík navýšil počet placených dnů 
za umístění zvířete v útulku u ko-
ček z 30 na 60 dnů a u psů z 30 
na 50 dnů. Každý si snadno spo-
čítá, že to je téměř 100% nárůst 
cen. Město Bílina i z těchto důvo-
dů začalo uvažovat o vybudová-
ní vlastního útulku pro opuštěna 
zvířata a nechalo vyhotovit studii 
proveditelnosti na jeho výstavbu 
na území města.    
Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Memoriál Jiřího Jerie

Město Bílina využívá  
služeb útulku pro opuštěna zvířata v Jimlíně

Vyhodnocení 
kontrolní činnosti 
živnostenského 
úřadu 
za 1. pololetí 2013
Městský úřad Bílina, obecní 
živnostenský úřad v 1. polole-
tí 2013 v rámci své kontrolní 
činnosti provedl 64 kont-
rol podnikatelů zaměřených 
na plnění povinností vyplýva-
jících ze zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském pod-
nikání, ve znění pozdějších 
předpisů. 
V souvislosti s kauzou prodeje 
alkoholických nápojů obsahu-
jící nepovolené množství me-
tylalkoholu bylo provedeno 
12 kontrol zaměřených na vý-
robu, skladování a prodej al-
koholických nápojů.
Současně provedl 2 kontroly 
zaměřené na činnost zasta-
váren a bazarů a to hlavně 
na dostatečnou identifikaci 
účastníků a předmětu smluv-
ního vztahu u použitého zboží 
nebo zboží bez dokladu o na-
bytí a vedení evidence o těchto 
skutečnostech.        
Dále 41 kontrol zaměřených 
na dodržování povinností 
podle zákona o spotřebních 
daních, konkrétně nad dodr-
žováním povinnosti značení 
tabákových výrobků tabáko-
vými nálepkami.
Živnostenský úřad se též za-
měřil na kontroly cestovních 
kanceláří, zejména na povin-
nost pojištění cestovní kance-
láře a povedl celkem 3 kontro-
ly z toho 1 kontrolu na základě 
Dohody o koordinaci výkonu 
kontrolní činnosti ve spolu-
práci s Českou obchodní in-
spekcí. 
Živnostenský úřad za 1. polo-
letí 2013 při své kontrolní čin-
nosti uložil 20 pokut v celkové 
výši 13 000 Kč.
Na živnostenský úřad se díky 
nově zavedenému systému 
„Spotřebitelský ombudsman“, 
obrátilo několik spotřebitelů, 
s žádostí o pomoc při problé-
mu s nepoctivým prodejem 
v případě tzv. předváděcích 
akcí. V jednom případě byl se 
spotřebitelem se psán „Návrh 
na vydání platebního rozka-
zu“.

Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Klub lodních modelářů v Bíli-
ně uspořádal 14. ročník Jiřího 
Jerie závody lodních modelá-
řů v Bezovce na rybníku Dří-
nek. Závodilo se v následují-
cích kategoriích.

EX	500	–	mimina
1. Anička Holá – KLM Bílina
2. Petr Kučera – KLM Bílina

EX	500	–	žáci
1. Jiří Holý – KLM Bílina
2. Anička Wünschová – KLM Bílina
3. Dominik Pruša – KLM Bílina
4. Matěj Pruša – KLM Bílina

EX	500	–	senioři
1. Vlasta Faitová – KLM Bílina
2. Šárka Prušová – KLM Bílina
3. Vladimír Procházka – KLM Bílina
4. Anička Šimečková – KLM Bílina

F4	žáci
1. Jiří Franta – KLM Most
2. Tomáš Franta – KLM Most
3. Jiří Vlach – KLM Duchcov

F4	senioři	plus	junioři
1. Nekarda Petr – KLM Bílina
2. Hlavnička Tomáš – KLM Bílina
3. Vlach Jan – KLM Duchcov

Závody se povedly, neboť nepr-
šelo a žádná loď se nepotopila. 
Tyto závody byly uspořádané 
díky našim sponzorům: Unimo 
– Faston, KSČM Bílina, Star-

sota města Bílina p. J. Horáček, 
předseda AVZO pan Chalupný 
Z., M.A. trading s.r.o. p. Mejtsky, 
p. Konárek – zámečnictví, Old-
řich Bubeníček – hejtman ústec-
kého kraje a KLM Bílina.

Děkujeme jak závodníkům, tak 
i sponzorům a těšíme se na jaro 
2014 na Bílinský Hrníček.
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Na ZŠ Lidická proběhl 
Den ochrany člověka za mimořádných situací

Vítání občánků
Dne 24.09.2013 se uskutečnilo 
již třetí vítání nově narozených 
občánků našeho města v tomto 
roce. Zúčastnilo se ho mnoho 
příbuzných a známých našich 
občánků, kteří zcela zaplnili 
obřadní síň. Naše maličké spo-
luobčánky přivítal pan Josef 
Horáček, starosta Města Bíli-
ny.  
Vítání proběhlo jako vždy 
ve velmi příjemné atmosféře. 
Děti z Mateřské školy Žižkovo 
údolí nám přednesly básničky, 

které si na tuto slavnostní akci 
připravily.  
Za asistence budoucích zdravot-
ních sester ze Zdravotní školy 
Teplice se nám rodiče a ostatní 
příbuzní podepsali do naší pa-
mětní kroniky za což jim velice 
děkujeme. V upomínku na tento 
slavnostní den, si rodiče převza-
li pamětní listinu, dárky a děti 
z mateřské školy předaly ma-
minkám květinu. Všem, kteří se 
zúčastnili této slavnostní akce 
děkujeme za účast.   

Do	života	byly	přivítány	tyto	děti
Šepsová Kateřina, Opočenský Matyáš, Čechura Jan,  
Nováková Zuzana, Babij František, Řezníček Tomáš,  

Brodská Elizabeta.

Milí spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou sdělit a zároveň se těšit na další se-
tkání v obřadní síni Městského úřadu Bílina, které se uskuteční dne 
17. 12. 2013.    
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít na matriku č. dveří 212, 
I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz 
-  nejpozději týden před konáním slavnostní akce.

Za odbor správní a vnitřních věcí - matrika: Martina Tučková
tel.č. 417 810 848, e-mail: tuckova@bilina.cz

Akce s tímto názvem má již neza-
stupitelné místo v naší škole, což 
dokazuje již osmý rok realizace. Le-
tos se uskutečnila poslední zářijový 
pátek, jako vždy v prostoru parku 
na Kyselce a v přilehlém okolí. Tra-
dičně jsme se obešli bez pláštěnek, 
ale letos nás potrápilo studené ráno.
To však nebylo překážkou pro 21 
devíti až desetičlenných týmů, které 
si postupně prošly  stanoviště zdra-
vovědy, hasičského záchranného 
sboru, Městské policie a také si jako 
vždy zasoutěžily v teoretických 
i praktických úkolech.  V druž-
stvech byli rozlosováni žáci různého 
věku od 3.-7.třídy, které vedli veli-
telé z osmých a devátých ročníků.  
Deváťáci také  pomáhali se zajišťo-
váním celého dne. Výsledky všech  
byly velmi  dobré a hlavně vyrovna-
né, což dokazuje umístění hned tří 
týmů na 1.místě.
K úspěšné realizaci  projektového 

dne nám  napomohla svou aktivní 
účastí Městská  policie Bílina a  Ha-
sičský záchranný sbor Bílina, za což 
jim velmi děkujeme a vážíme si je-
jich podpory. 
Tato rozsáhlá akce,  které se  celko-
vě  zúčastnilo  300 žáků,  naplnila 
beze zbytku své poslání a to nejen 
v oblasti ochrany člověka za mimo-
řádných situací, ale zejména v ob-
lasti osobnostní a sociální výchovy 
žáků. Ti předvedli nejen své velmi 
dobré znalosti a dovednosti, ale také 
schopnosti  v náhodně složených 
skupinách úspěšně spolupracovat.
Chtěla bych tímto všem zúčast-
něným složkám, žákům i pedago-
gům poděkovat za jejich obětavost 
a vstřícnost. 
Myslím, že tento den byl pro nás 
velmi přínosný a obohatil nás všech-
ny o nové zkušenosti a zážitky. 

Mgr. Marie Sechovcová, zást. 
ředitelky ZŠ Bílina, Lidická
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Prima odpoledne s domem dětí
Dvakrát jsme v měsíci červnu 
zvali děti i jejich rodiče na osla-
vy dne dětí do krásného pro-
středí bílinského koupaliště. 
Dvakrát nám počasí nepřálo 
a tak se dlouho připravovaný 
program přesunul až na období 
po letních prázdninách. Oslavy 
proběhly ve čtvrtek 19. 9. 2013 
pod názvem „Prima odpoledne“ 
a tentokrát už byly na zahra-
dách a v okolí DDM. To pro jis-
totu, abychom měli možnost ale-
spoň část programu -  v případě 
nepříznivého počasí - přesunout 
do sucha kluboven. 

Už před polednem jste si mohli 
všimnout, že na zahradě DDM 
začala vyrůstat obrovská deseti-
metrová konstrukce trampolíny 
4v1. Postupně zahradu naplnily 
další atrakce - nafukovací skákací 
hrad, velká skluzavka, zápasnický 
ring - shoď ho a klasické lodičko-
vé houpačky. Na všechny atrakce 
měla děcka vstup zdarma a s vel-
kou chutí toho využívala. 
Horní část přilehlého parku ob-
sadili svým provizorním táborem 
šermíři. Zpočátku si u nich děti 
mohly prohlédnout středověké 
zbraně, které se používaly k ry-
tířským soubojům. Následovala 
ukázka boje různými zbraněmi. 
Šermíři měli pro děti připravené 
také drobné rytířské soutěže -  há-
zení kroužků na meč, boj s mo-
litanovými pytli…  Největší po-
zornost zaujalo klání “O Bílinské 
panství“, kterého se zúčastnily 
i děti za hlasitého fandění rodičů 
a dalších diváků.  Ve spodní části 
parku se proháněla vozítka seq-
way.
 Na silnici byla k prohlédnutí 
požární technika Hasičského zá-
chranného sboru Ústeckého kraje 
– požární stanice Bílina a Hasič-
ského záchranného sboru podniku 
Doly Bílina. Klukům se nejvíce 

líbilo, když mohli být v autech se 
zapnutou sirénou. Hasiči dětem 
ochotně odpovídali na jejich do-
tazy o požárech a dalších záchra-
nářských akcích. 
Plot domečku byl obklopen pro-
dejními stánky, kde jste si mohli 
koupit něco sladkého na zub nebo 
něco pro radost. V chladném po-
časí přišly k chuti nejvíce teplé 
klobásy nebo párky v rohlíku. Ne-
chybělo ani kolo štěstí.    
Tradiční jsou oblíbené „soutěže 
na kartičky“. V prostoru zahrady 
byly připraveny různé disciplíny. 
Děti střílely z pistolek, zatloukaly 
hřebíky, lovily z bazénku rybičky, 
skákaly v pytlích, stříhaly bonbo-
ny se zavázanýma očima, trefova-
ly se míčky na cíl…  Za každou 
splněnou disciplínu dostaly děti 
razítko a pak si mohly u stánku 
vybrat krásnou odměnu.  Na vý-
běr byly drobné hračky, omalo-
vánky, bločky ale také žvýkačky 
a cukrovinky. 
Nechyběly ani výtvarné dílny. 
Mohli jste si navléknout korálky, 
vyrobit motýlka z pedigu, papíro-
vé letadélko a brož z filcu. Kdo si 
chvilku počkal ve frontě, tak od-
cházel s krásnou malbou na obli-
čeji.  V samotném DDM byla pro 
zájemce ve druhém patře otevře-

ná autodráha a učebna výpočetní 
techniky. V přízemí lákala k po-
hybu Kinect herna, v suterénu 

bylo otevřeno Rodinné centrum 
Klokánek. 
Prima odpolednem provázela děti 
i jejich rodiče svým programem sku-
pina Dance Mission, která měla pro 
děti připravené různé zábavné hry 
a aktivity. I přes proměnlivé počasí 
se odpoledne vydařilo a každé dítě 
si domů odnášelo spoustu zážitků 
a balonek s logem DDM Bílina.
Díky finanční záštitě Skupiny 
ČEZ, města Bílina a Domu dětí 
a mládeže Bílina mohla být pře-
vážná většina aktivit pro děti 
zdarma, případně za symbolický 
poplatek. Poděkování patří i všem 
dospělým, kteří se dětem celé od-
poledne věnovali.
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Sobota 12. říjen - 15.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Přátelské posezení obyvatel 

obcí Radovesice, Hetov, Dřínek, 
Lýskovice a Chotovenka. 

Vstupné dobrovolné. Pořádají 
přátelé zaniklých obcí.

Čtvrtek 24. říjen - 15.00 hodin
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. K poslechu 
a dobré náladě zahraje a zazpívá 

DOUBRAVANKA TEPLICE. 
Vstupné: 30 Kč

KURZ	TANCE	–	I.	PRODLOUŽENÁ
Vstupné: 80 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Čtvrtek 17. říjen - 19.00 hodin

František	Ringo	Čech
RINGOVA	ŠKOLA	ŽIVOTA	A	SEXU

Firma 6P Petr Novotný
Účinkují: František Ringo 

Čech, Mojmír Maděrič, Sandra 
Pogodová. Režie: František 

Ringo Čech. František Ringo 
Čech v první české „Stand 
Up commedy“ čelí svým 

typickým humorem útlaku 
tržní ekonomiky, touze Čechů 

po sociální spravedlnosti 
a řeší problémy, které jeho 

milované voliče nejvíce pálí. 
Komická show z níž odchází 
divák uvolněný, osvobozený 

od stresu, šťastný, ženy naplněny 
pokorou a neutajovanou vášní, 

muži sexuální výbušností 
a vlastenectvím. Divák odchází 

poučen ve věcech sexu, 
partnerského soužití a naplněn 

horoucí láskou k DKP, EU, DDT, 
ROH a globalizaci. Diváci se 

dozvědí, kdy už opravdu zvítězí 
Pravda a láska nad lží a nenávistí! 

Vstupné: 250, 200, 150, 100 Kč

Neděle 20. říjen - 15.00 hodin
Božena	Šimková

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
DAP Praha 

Zkrotit princeznu není jen 
tak, zvláště když jí tatínek 
král všechno dovolí a splní 
každý její rozmar. Pohádce 
nechybí napětí, tajemství 
ani kouzla a samozřejmě 

ani humor a vtipné, snadno 
zapamatovatelné písničky. 

Hrají: Princezna: Pavla 
Drtinová/Kateřina Jačková, 

Král: Zdeněk Košata/
Tomáš Racek, Amélie - 

čarodějka:Vanda Švarcová/
Jarmila Vychodilová, Melánie 

- komorná: Milada Bednářová, 
Vrána: Milada Bednářová
Režie: Miroslav Pokorný

Hudba: Tomáš Alferi
Vstupné: 60,- Kč, děti do 3 let 

zdarma
Pohádka je určená pro děti 

od 4 do 10 let.  
Pobaví se i rodiče.

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
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 11. 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 MP

Pátek 11. 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

Pátek 11. říjen 22.00 hodin
PRISONERS:	ZMIZENÍ	–	2D
USA/Krimi/Thriller/Drama/České 
titulky. Kelleru Doverovi (Hugh 
Jackman) byla unesena šestiletá dcera 
a její nejlepší kamarádka. Jediného 
podezřelého se sice podaří zadržet, ale 
pro nedostatek důkazů je propuštěn. 
Keller se tak rozhodne vzít spravedlnost 
do svých rukou. Hrají: Jake Gyllenhaal, 
Hugh Jackman, Paul Dano… Vstupné: 
100 Kč/107 minut P-15

Sobota 12. říjen 17.30 hodin
DONŠAJNI	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Operní 
soubor na malém městě se rozhodne 
uvést Mozartova Dona Giovanniho. 
Pohled do zákulisí příprav odhalí 
svět opery zbavený pozlátka. Příběh 
o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém 
milování a o lidech, kteří žijí svůj život 
opeře navzdory. Hrají: Jan Hartl, Libuše 
Šafránková, Jiřina Jirásková… Vstupné: 
110 Kč/100 minut MP

Sobota 12. říjen 20.00 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. Jenže během zdánlivě 
rutinní výpravy do kosmu dojde 
ke katastrofě… Hrají: Sandra Bullock, 
George Clooney… Vstupné: 130 Kč/90 
minut P-12

Neděle 13. říjen 15.00 hodin
OGGY	A	ŠKODÍCI	–	2D
Francie/Animovaný/Komedie/Český 
dabing. Již od stvoření světa jsou kocour 
Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee 
zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj 
je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi 
dobrem a zlem je proti tomu úplné prd. 
Vstupné: 80,- Kč/80 minut MP

Neděle 13. říjen 17.30 hodin
RIVALOVÉ	–	2D	
USA/Německo/Velká Británie/
Životopisný/Sportovní/Akční/Drama/
České titulky. O sedmdesátých letech 
minulého století se mluví jako o zlaté 
éře Formule 1. Právě do tohoto období 
zasazuje Ron Howard svůj nový snímek 
Rivalové. Hrají: Daniel Brühl, Chris 
Hemsworth, Alexandra Maria Lara… 
Vstupné: 120 Kč/112 minut P-12

Pátek 18. říjen 17.30 hodin
MORTAL	INSTRUMENTS:	 
MĚSTO	Z	KOSTÍ	–	2D
Kanada/Akční/Dobrodružný/Drama/
Fantasy/Mysteriózní/Romantický/
České titulky. Život zdánlivě obyčejné 
patnáctileté Clary se nenávratně změní 
ve chvíli, kdy v nočním klubu potká 
trojici lovců stínů – bojovníků proti 
tvorům podsvětí (démonům, upírům 
a podobně příjemným stvořením). Hrají: 
Lily Collins, Jamie Campbell Bower, 
Robert Sheehan… Vstupné: 100 Kč/112 
minut P-12

Pátek 18. říjen 20.00 hodin
KAMEŇÁK	4	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 110 
Kč/100 min. P-12

Pátek 18. říjen 22.00 hodin
PLÁN	ÚTĚKU	-	2D
USA/Akční/Thriller/České titulky. 
Hlavním hrdinou je vězeňský architekt 
Ray Breslin (Sylvester Stallone), 
který se do jednoho ze svých výtvorů 
neprávem dostane. Pokud chce 
vypátrat, kdo ho černě obvinil, musí 
z vězení nějakým způsobem uniknout. 
Hrají: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, James Caviezel… 
Vstupné: 100 Kč/112 minut P-15

Sobota 19. 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 díky utajované protidrogové akci 
od sebe téměř na krok... Hrají: Denzel 
Washington, Mark Wahlberg, Paula 
Patton… Vstupné: 110 Kč/109 min. 
P-12

Sobota 19. říjen 20.00 hodin
PRISONERS:	ZMIZENÍ	–	2D
USA/Krimi/Thriller/Drama/České 
titulky. Vstupné: 100 Kč/107 minut P-15

Neděle 20. říjen 17.30 hodin
KAMEŇÁK	4	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 110 
Kč/100 min. P-12

Pátek 25. říjen 17.30 hodin
2	ZBRANĚ	–	2D	
USA/ Akční/Krimi/České titulky. 
Vstupné: 110 Kč/109 minut P-12

Neřež
11. 10. 2013 ve 20.00
Kulturní dům 
Fontána 
Koncert české folko-
vé skupiny s K. KOŠ-
ČOVOU. Skupina 
Neřež vznikla kolem 
Zdeňka Vřešťála 
a Víta Sázavského 
(oba známí z kapely 
Nerez) koncem roku 

1997 jako pokračování Kapely, která od vydání Divného století (1996) 
doprovázela na koncertech Jaromíra Nohavicu (viz deska Jaromír Noha-
vica & Kapela: Koncert, 1998). Vstupné: 80,- Kč

Každý návštěvník obdrží 0,5l piva Pilsner Urquell 12“. 
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Prázdninová literární a výtvarná 
soutěž má své vítěze
Prázdniny pro děti znamenají čas odpočinku 
od školních povinností, čas prázdninových 
dobrodružství, cestování, poznávání nových 
kamarádů na táborech, užívání si letních rado-
vánek… a jistě také přečtení knížek, které děti 
zajímají. Buď proto, že jsou zapálenými čte-
náři nebo jsou pro ně určité tituly „právě in“.
Městská knihovna v Bílině letos poprvé vy-
zvala děti k účasti v literární prázdninové 
soutěži na téma „Můj prázdninový svět“, kde 
mohli dětští čtenáři až do měsíce září zpraco-
vat své zážitky z prázdnin, včetně případných 
ilustrací. Literární příspěvky zhodnotil redak-
tor týdeníku 5+2 Roman Nešetřil. 
Děti, kterým se moc psát nechtělo, měly mož-
nost zapojit se do druhé soutěže. Výtvarná soutěž 
s tématem „Ta je dobrá, tu jsem o prázdninách 
přečetl(a)“ měla prostřednictvím dětského vý-
tvarného pojetí  přiblížit zajímavou knihu, kte-
rou o prázdninách děti přečetly buď sami nebo 
jim byla přečtena. U této soutěže se sešlo bez-
mála na padesát prací a díky webovým stránkám  
knihovny se o soutěži dozvěděla i řada příznivců 
ze vzdálenějších míst republiky. Práce zhodno-
tila porota ve složení  výtvarníka a restaurátora 
Pavla Říhy a fotografa Jaroslava Vimra.
Autory nejzajímavějších prací oceníme při 
kulturní akci Městské knihovny dne 15. října 
od 17 hodin. Všechny literární i výtvarné prá-
ce si lze prohlédnout v prostorách knihovny 
na Mírovém náměstí.

Za MěK Bílina: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

Literární soutěž – výsledky
1. místo -  Eva Bidrmanová  - Bílina, 11 let  

Co jsem dělala o prázdninách 
2. místo -  Kamila Tučková - Bílina, 13 let  

Můj prázdninový svět
3. místo -  Lucie Majrčinová - Bílina, 12 let  

Jaké jsem měla prázdniny

Výtvarná soutěž - výsledky kategorie do 10ti let
1. místo -  Jan Hönig - Bílina, 8 let, Starohradské 

pohádky čaroděje Archibalda (foto vlevo)
2. místo -  Matěj Kupar - Blansko, 6 let  

Pohádka o drakovi
3. místo -  Pavlína Sabolčíková - Bílina, 7 let  

Pohádkový dědeček
4. místo -  Michaela Černíková - Bílina, 9 let  

Maková panenka a Emanuel (foto vpravo)
5. místo - Dana Eiflerová - Domov Petra Mačkov, MŠ

Výtvarná soutěž - výsledky kategorie od 11 do 19 let 
1. místo - Jana Poláčková - Bílina, 11 let (foto uprostřed)
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Rada města na své 19. schůzi konané 2. 10. 2013 mimo jiné:

Program akcí

úterý
15. 10.
od 17.00

Čaj o páté 
JAPONSKO 
NA KOLE

Cestopisná přednáška o Japonsku, jak ho 
takřka žádní Češi neznají - tak by se nejvý-
stižněji dalo nazvat povídání Moniky a Jirky 
Vackových, kteří projeli tuto zemi netradičně 
na kole. Ze sedel kol Vackovi poznali oby-
čejný venkov i rušné, hustě osídlené světové 
metropole, skvosty starých chrámů, památky 
zapsané v UNESCO, vyhlášené krásy země, 
poznali zblízka běžný život japonských rodin 
a japonskou pohostinnost. Svými historkami 
budou doprovázet promítání svých nasbíra-
ných materiálů během cesty. 
Úvod cestovatelské besedy obohatí vystou-
pení žáků bílinské ZUŠ G. Waltera ze třídy 
p. učitelky Šimkové.
Klubovna knihovny na Mírovém náměstí. 
Vstupné: 20,- Kč
V rámci této akce budou předány ceny dě-
tem, které získaly umístění v LITERÁRNÍ 
a VÝTVARNÉ SOUTĚŽI, které na prázd-
niny vyhlásila Městská knihovna.
Všechny práce lze zhlédnout vystavené 
v knihovně.

do konce 
října

Děti 
z MŠ Švabinského 
v Bílině vystavují

Vystavené výtvarné a rukodělné práce dětí 
si můžete prohlédnout v budově Městské 
knihovny - 1. patro. Vstup volný.

pro MŠ 
a 1.-2. tř. ZŠ

Bílina 
- příběh 
z dávných časů

Přiblížení pověsti z časů dávno minulých, 
která je spojena s historií našeho města. Zá-
bavnou formou si něco přečteme, povyprá-
víme, zahrajeme představení a prohlédneme 
knihovnu. V případě zájmu o přesný termín 
kontaktujte knihovnu na adrese: program@
knihovnabilina.cz

ŘÍJEN	2013
www.knihovnabilina.cz

Co nového v odpadovém hospodářství?
Během nedávno uplynulého léta 
zdejší odbor životního prostře-
dí opět řešil na území našeho 
města černé skládky. Někde se 
objevily nově, někde se jednalo 
o místa, kde se černé skládky 
objevují opakovaně.  Jsou to 
většinou odlehlá místa skrytá 
očím veřejnosti i městské po-
licie, která sice tato místa čas-
to kontroluje, ale není v jejích 
silách je stoprocentně ohlídat. 
Týká se to zejména okolí bývalé 
kotelny na Teplickém předměstí 
nebo můžeme jmenovat např. 
prostor kolem garáží u bývalé 
pasovky Za Chlumem. Udržo-
vat tato místa v pořádku stojí 
nemalé úsilí a peníze. V případě, 
kdy je pozemek ve vlastnictví 
města, náklady na úklid skládky 
nese město Bílina, potažmo my 
všichni, v případě, kdy je vlast-
níkem fyzická či právnická oso-
ba, jsou tyto subjekty vyzvány 
zdejším odborem životního pro-
středí k úklidu svého pozemku.  
A ještě něco k legislativě na úse-
ku odpadů – od 1. října 2013 
nabývá účinnosti dlouho očeká-
vaná novela zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Tato 
novela vyvolává řadu otázek 
a diskuzí, na jedné straně přináší 
úlevu na straně původců odpa-
dů, to se týká zejména nakládání 
s nebezpečným odpadem (ne-
musí být rozhodnutí pro souhlas 
k shromažďování nebezpečných 
odpadů), zpracovávání plánů 
odpadového hospodářství (po-
vinnost zůstává jen obcím, kra-
jům a státu) nebo např. evidence 
při přepravě nebezpečných od-
padů (bude realizována elektro-
nicky přes integrovaný registr 
znečišťování životního pro-
středí), ale na straně druhé jsou 
zde některá ustanovení, kde se 
očekává, jak je budou kontrolo-
ři a inspekce v praxi posuzovat 
a zdůvodňovat.  Přes některé po-
zitivní změny někteří odborníci 
v oboru konstatují, že nebyla 
realizována očekávaná moderní 
a stabilizovaná právní norma, 
a nový zákon o odpadech, který 
by splňoval jejich očekávání, je 
podle nich stále v nedohlednu. 

Ing. T. Pulchart, ved. OŽP

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SanDóMon 
Bílina, jako příjemcem, v cel-
kové výši 3.600 Kč na pronájem 
tělocvičny na Gymnáziu v Bílině 
do konce kalendářního roku 2013, 
z Programu podpory sportu – re-
zerva pro sportovní organizace. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SHOTOKAN 
KARATE-DO MASOPUST Bílina 
jako příjemcem ve výši 30.000 Kč 
na plánované akce, hrazeno ze 
schváleného rozpočtu města. 
■ Návrh smlouvy o vzájemné 
spolupráci při realizaci projektu 
s názvem „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce“ 
mezi Svazem měst a obcí ČR 
a městem Bílina.
■ Přijetí finančního daru od spo-
lečnosti ČEZ, a. s., Praha, pro MŠ 
Čapkova za účelem podpory pro-
jektu „Projekt výměny sociálního 
zařízení“ ve výši 250.000 Kč.
■ Přijetí movitého daru od firmy 
Stanislav Tejček ELEKTRO-
SERVIS, Bílina, pro potřeby ZŠ 
Lidická. Předmětem daru je tele-

vizor LED LCD TV 40“ Samsung 
UE40F6200, včetně fixního držá-
ku, v celkové výši 14.435 Kč. 
■ Záměr uspořádání akce „Se-
tkání partnerských měst – kraj, 
ve kterém žijeme“ v roce 2014.
■ Záměr uspořádání akce „Přátel-
ství bez bariér věku i národnosti“ 
v roce 2014.

Projednala	
a	doporučuje	ZM	schválit:

■ Přesun finančních prostředků 

z přebytku minulých let v celkové 
výši 3.768.000 Kč na předfinan-
cování akcí Regenerace zeleně 
na hřbitově, Obnova aleje na Ky-
selce a Revitalizace zeleně na zá-
kladních školách.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního daru ve výši 50.000 Kč 
mezi městem Bílina jako obdaro-
vaným a ČEZ, a. s., Praha, jako 
dárcem, na výměnu a dovybave-
ní PC a audiovizuální techniky 
v Městské knihovně Bílina. 

Projednala	
a	doporučuje	ZM	vydat:

■ Obecně závaznou vyhlášku č. 
9/2013 o zákazu veřejného na-
bízení, poskytování a využívání 
sexuálních služeb na území města 
Bíliny.

Vzala	na	vědomí:
■ Dopis paní E.S., adresovaný 
radě města, týkající se problé-
mů s nepřizpůsobivými občany 
v Teplické ulici.
■ Informaci vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
o stavu bytů v domech se sou-
středěnou pečovatelskou služ-
bou, o počtu vyřízených žádos-
tí o poskytování pečovatelské 
služby a žádostí o přidělení bytu 
v domech se soustředěnou pečo-
vatelskou službou.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 18.09.2013.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)
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Bílinští kendisté zahájili sezónu ve velkém stylu

Bílina předvedla festival zmařených šancí

Do Března přijela Bílina v sobotu jako favorit. 
Napovídalo tomu postavení v tabulce i posled-
ní výsledky a zejména výkony. V základní se-
stavě se opět objevil Levý, Schuchardt si léčil 
natažený sval. Ve stoperské dvojici dostal před 
Vosátkou přednost O. Choutka. Úvod patřil 
domácím. Po centru z přímého kopu domácí 
útočník tečoval hlavou těsně vedle bílinské 

branky. Výbornou střelu Rezka jen s námahou 
vyrazil pozorný Vondráček na rohový kop. 
Poté se již Bílina dostala do tempa a začala 
přebírat otěže hry. První zahrozil Vlasák po ro-
hovém kopu Masopusta. Na přední tyči hlavič-
koval nad. V 15. minutě centroval Záhradský 
na Augustu, který trefil brankáře. Rychlostí se 
prosazoval Masopust, postupoval spolu s Le-
vým. Přihrávka však byla na poslední chvíli 
zblokována. Bílina v těchto fázích hry domi-
novala. Vrcholem byla neuznaná branka Vla-
sáka pro údajný ofsajd. Hosté i domácí se di-
vili. Výbornou střelu vyslal Levý, branku však 
minul. Následně opět Masopust obral domá-
cího obránce o míč, předložil Choutkovi, jeho 
střelu ale obránci odvrátili na rohový kop. Ten 
prolétl malým vápnem na další roh. Po Augus-
tově hlavičce z brankové čáry vyrážel rukou 
jeden z domácích hráčů. Hrálo se dál. Domácí 
byli rádi, že poločas skončil.
Po přestávce se hrálo pouze na domácí bran-
ku. Bílina by však branku nedala ani do tmy. 
Postupně se vy výborných střeleckých pozi-

cích objevovali Masopust, Bečvařík. Útoč-
ný zmar předvedl Vlasák, který přímý kop 
z výborní pozice poslal vysoko nad. Domácí 
brankář někdy i s notnou dávkou štěstí tak 
udržel čisté konto až do závěrečného hvizdu. 
Bílina poté již potřetí uspěla v penaltovém 
rozstřelu, když brankář Vondráček opět li-
kvidoval jeden z pokusů domácích hráčů. 
Pokutové kopy Bíliny proměnili Vlasák, 
Pavlíček a Masopust. „Chtěli jsme tady vy-
hrát. Myslím, že na hráčích bylo patrné nasa-
zení od úvodních minut. Bohužel dnes jsme 
neměli střelecké štěstí. Naše zakončení bylo 
často ukvapené, chtěli jsme domácího gólma-
na prostřelit a to se nám bohužel dnes ani jed-
nou nepovedlo. Máme ale dva body z venku, 
které mají pokaždé svou cenu“, byl nakonec 
po utkání spokojen trenér Kovačka.
Sestava Bíliny: Vondráček – Žemba (80. Ro-
čenovič), O.Choutka (46. Vosátka) , Pavlíček, 
Margl – Levý (32. M. Choutka), Augusta, 
Vlasák, Záhradský (62. Říha) – Masopsut, 
Mešťánek (58. Bečvařík)

Začátek nového školního roku/konec prázdnin oslavili bílinští 
kendisté účastí na velkém třídenním semináři kendó konaném 
v Čeladné v Beskydách pod vedením světově známého učitele 
pana Hiroshiho Ozawy – 8.dan kendó, pánů Kawaguči, Myabay-
aši a Horiguči sensejů– všichni 7.dan kendó.

Pan Hiroshi Ozawa sensej, který 
byl letos jmenován významným 
funkcionářem celojaponské (a celo-
světové) federace kendó, jezdí učit 
do Čech pravidelně již 8. let, toto 
byla jeho jubilejní desátá návštěva 
a bílinský oddíl má na jeho návště-
vách lví podíl, sensej začal jezdit 
učit kendó a jeho filozofii do Čech 
na pozvání manželů Ziegeheimo-
vých (členů kendó oddílu SanDó-
Mon Bílina) poté, co přeložili jeho 
knihu o základech kendó do češtiny 
a se sensejem se osobně spřátelili 
při jejich pobytu v Japonsku.
Letošní seminář byl speciální 
v mnoha směrech: 
• Na sensejovo přání byl určen pře-
devším českým kendistům + byli 
pozvání spřátelené kluby z Polska 
a Slovenska
• Poprvé v historii se cvičilo nejen 

kendó, ale i stará škola s mečem - 
kendžucu – Mizoguči Ha Itto rul
• Celé cvičení probíhalo v uzavře-
ném sportovním areálu Neladná, 
kde jsme byli obklopeni krásnou 
přírodou a nebyli rušeni městem
Z bílinského oddílu se zúčastnilo 
11 kendistů, kteří vážili 7mi ho-
dinovou cestu tam i zpět. Cvičení 
probíhalo v přátelském duchu po 3 
skupinách – učitelské stupně vedl 
osobně pan Ozawa sensej (z našeho 
oddílu 3), nižší stupně vedli páno-
vé Mayabayaši a Horiguči sensej 
(7 lidí z našeho oddílu) a začáteč-
níci se potili pod vedením pana 
Kawagučiho senseje (1 člen naše-
ho oddílu). Dopoledne bylo vždy 
kendó – teorie a techniky, po obědě 
kendžucu, vpodvečer znovu kendó 
– volné zápasy. Večery a místa me-
zitím byly vyhrazeny volné zábavě, 

dotazům na senseje a utužování 
vztahů s ostatními kendisty. O jídlo 
bylo postaráno v místní školní jí-
delně, takže jsme se mohli věnovat 
jen a pouze cvičení a věcem kolem 
cvičení. Všichni během semináře 
tvrdě cvičili, jako vždy po uplynutí 
tří dnů měli pocit skokového zlep-
šení a domů odjížděli s plánem jak 

dále pokračovat v sebevzdělávání 
na poli kendó.
Doufám, že se všem poté vstávalo 
dobře do nového školního roku, dě-
kuji rodičům, kteří vážili tak dale-
kou cestu a těším se znovu na shle-
danou v sezóně 2013-2014.

Jana Ziegelheimová, 
SanDóMon Bílina

Bílinští Draci slaví výhru za tři body 
V utkání 6. kola se Bílina ko-
nečně dočkala. HC Draci hostili 
Klatovy a soupeře poprvé v his-
torii vzájemných zápasů pora-
zili. Bojovnost, síla a odhodlá-
ní Draků slavilo úspěch a výhra 
6:4 byla na světě. V tabulce se 

Draci posouvají do klidných 
míst středu tabulky. Tři body 
jsou odměnou za kvalitní práci.  

Branky a nahrávky:  3. Havlůj 
(Kýhos), 10. Kýhos (Hartman), 
18. Böhm (Kolář, Šikl), 30. 

Hrubant (Hartman, Hrdlička), 
37. Böhm (Šikl, Kolář), 56. 
Hrubant (Novák, Kunrt) – 22. 
Topinka (Bernad, Martinec), 
25. Čuban (Zeman), 31. Vizin-
ger, 40. Vizinger (Martinec, 
Vondryska)
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Shotokan karate-do Masopust Bílina se 
dočkal dalších úspěchů světové scéně.

Naši dva svěřenci Masopustová Jarmila 
(Duchcov) a Engler Michael (Světec) vy-
cestovali s reprezentací České republiky JKA 
na toto Mistrovství světa. MS se účastnilo cel-
kem 29 států v počtu nad 600 závodníků.
Naši reprezentanti Jarča a Michal závodili 
v kategoriích kadeti a ženy. V nabytém poli 
závodníků se neztratili a ukázali, že Česká re-
publika má na to, aby obsadila stupně vítězů. 
V kata jednotlivci si Jarča vedla velice dobře 
a probojovala se do osmičky (semifinále), kde 
také skončila. Je to velikánský úspěch a ani 
jsme v to nedoufali. Osmá na světě je super.
Michal se svým kumite teamem dostal do fi-
nále, ale nakonec nestačili na výběr Ruska 
a vybojovali si 3.místo a titul 2.vícemistr 
světa WSKA. 
Jarmila zase bojovala se svým kumite tea-
mem a zde se „děvčatům“ podařilo něco 
překvapujícího – vybojovaly 3. místo a tím 
i titul 2. vicemistryně světa WSKA.  Ale 
tímto to nekončí – ještě „děvčata“ něco při-

dala a to titul 2. vicemistryně světa WSKA 
v kata teamu.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem, ale 
především našim svěřencům, a říci, že jsme 
moc pyšní na jejich výsledky. Je to dlouhodo-
bá práce a nespočitatelné tréninky všech jed-
notlivců, aby byli vybráni do reprezentačního 
týmů JKA ČR.

Roman Masopust, prezident klubu

Mistrovství světa WSKA
Liverpool Anglie 28. - 29.9.2013

První zleva Michal Engler.

Kumite team 
- Jarmila Masopustová druhá zprava.

Memoriál Františka Veselého, IV. Ročník
Na útulném stadionu FK Bílina se v úterý 24. a ve středu 25. uskutečnil IV. ročník 
Memoriálu Františka Veselého, legendy Slavie Praha celého českého fotbalu. Letošní 
ročník byl vypsán pro hráče narozené v roce 2004 a mladší. Obhájcem putovního 
poháru byla Sparta. 

Sedm účastníků se střetlo v průběhu dvou dnů 
každý s každým. Od prvních utkání bylo zřej-
mé, že Sparta chce vítězství z loňského roční-
ku  obhájit. Vítězství však chtěly i další týmy, 
takže byly k vidění výborné výkony všech hrá-
čů. Turnaj skvěle rozehrály Pardubice. Spartě 
zdatně sekundovala i domácí Bílina. Výborně 
hrály Teplice. Jeden z favoritů, pražská Slavia 
s hráči ročníku 2005, s přehledem procházela 
turnajem. Největší drama prvního dne před-
vedli právě slávisté v utkání s Teplicemi. Ty 
vyrovnaly na 3:3 několik vteřin před závěreč-
ným hvizdem. Rodiče obou celků vytvořili 
utkání skvělou kulisu a atmosféru. Bouřlivý 
potlesk všech diváků po utkání byl odměnou 
malé fotbalisty. Po prvním hracím dnu se ta-
bulka vykrystalizovala do finální podoby. 
Bylo jasné, že o vítězství se poperou Pardubi-
ce, Sparta, Slavia a Teplice. Dramatická utká-
ní byla k vidění do samého konce. Vrcholem 
turnaje pak bylo poslední utkání mezi Spartou 
a Slavií. Sparťané se ujali vedení a zdálo se, 
že obhájí vítězství a putovní pohár si odvezou 
zpět. Slávisté však byli proti. Ohromným úsi-
lím, bojovností, ale i fotbalovým umem do-

kázali utkání obrátit a tak putovní pohár pro 
vítěze Memoriálu Františka Veselého putuje 
na Slavii.
Slavnostního závěrečného ceremoniálu se zú-
častnil i starosta města Bílina Josef Horáček:
„Jsem rád, že se i dnes najdou nadšení 
a schopní lidé, jako zde přítomný Petr Pro-
cházka a jeho tým spolupracovníků. Bez nich 
by nebylo možné podobné akce pořádat a já 
jsem samozřejmě velice rád, že v Bílině může-
me v rámci Memoriálu každoročně uvítat mla-
dé naděje našich nejslavnějších fotbalových 
klubů. Utkání mezi Spartou a Slavií má vždy 
svůj náboj v jakékoli kategorii a i dnes bylo 
vidět, že kluci fotbal hrát umějí“, řekl Josef 
Horáček v průběhu závěrečného ceremoniálu. 
„Slova pana starosty jsou pro nás povzbuze-
ním, za které děkujeme. Faktem je, že v prů-
běhu letošního ročníku jsme přijímali pouze 
pochvaly od všech účastníků, trenérů i rodičů. 
Poděkovat chci lidem v našem klubu, kteří se 
na přípravě a průběhu turnaje podíleli: Václa-
vu Mojžíšovi, Martinu Köhlerovi, Vladimíru 
Talovicovi, Elišce Chaloupkové, Lukáši Kat-
reničovi, Denisi Podanému

Konečné pořadí Memoriálu Fr. Veselého 2013:
1. SK Slavia Praha
2. SK Junior Teplice
3. AC Sparta Praha
4. FK Pardubice
5. FK Bílina
6. MFK Chrudim
7. FK Ústí nad Labem

Nejlepší střelec: Daniel Toula, SK Slavia 
Praha, nejlepší hráč: Martin Procházka, AC 
Sparta Praha, nejlepší brankář: Adam Ši-
mon, FK Pardubice.




