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Kaskáda cup podeváté se opět vydařil
Zatímco areál Kyselky žil 
Dnem horníků, na nedalekých 
tenisových kurtech probíhaly 
boje. Konal se zde již  9. roč-
ník tenisového turnaje Kaská-
da Cup a 16 dvojic usilovalo 
o to jediné, o vítězství.

Každoročně se turnaje účastní 
také nějaké celebrity, letos přijal 
pozvání Zdeněk Podhůrský, Adri-
ana Sobotová a Jiří Krampol. Ten 
na poslední chvíli nahradil Svět-
lanu Nálepkovou, která se kvůli 
problémům s trajektem nestačila 
vrátit z dovolené v Chorvatsku. 
Tradičně nevynechal ani senátor 
Jaroslav Kubera. U zrodu turnaje 
stál starosta Josef Horáček, který 
se také pravidelně účastnil a často 
končil ve dvojici i na medailo-
vých místech. Kdo jiný by tak měl 
turnaj zahajovat, než jeden z jeho 
zakladatelů. 
Dvojice byly rozlosované do čtyř 
základních skupin, ve které hrál 
každý s každým. Týmy na 1. a 2. 
místě postupovaly do finálové 
skupiny a ze 3. a 4. místa vedla 
cesta do skupiny útěchy. 
Celý turnaj provázelo slunečné 
počasí a dobrá nálada. I když 
přáním všech dvojic samo-
zřejmě bylo vyhrát, všechny 
zápasy probíhaly v přátelském 
duchu a spíše než sprostá slova 
a třískání raket o zem byl slyšet 
smích. Dvojice byly opravdu 
různorodé a namíchané z pravi-
delných hráčů, příležitostných, 
začátečníků i pokročilých a sa-

mozřejmě žen a mužů. Pětice 
křehkých dam to mezi muži 
a s muži neměla vůbec jedno-
duché, ale mnohokrát se ženy 
dokázaly ve hře skvěle prosadit 
a soupeře překvapit.
Vzhledem k probíhajícímu Dni 
horníků byla zajištěna i hudební 
kulisa, ovšem většina hráčů ne-
považovala dechovku ze scény 
U Kádi za ideální muziku k teni-
su a mnozí na ni zkoušeli svádět 
i své případné chyby se slovy: 
Bych chtěl vidět Nadala, co by 
předvedl za výkon, kdyby mu ce-
lej den hráli tohle.“ A jak to vše 
dopadlo?

Do	finálové	skupiny	
se	probojovaly	dvojice:

Pastyřík ml., Pastyřík st.
Bouda, Boudová
Madar, Aulický
Řach, Divíšek

Soukup, Hanzlík
Jánošík, Tober

Hofman Gřunděl
Kůs, Holomoj

Ve	skupině	útěchy	skončily	dvojice:
Podhůrský, Ziegelheimová

Krampol Prchal
Podroužek, Šebek
Sobotová, Kubera

Rendl st., Bureš
Kvěch, Štechmüller

Vondráček, Zuna
Žofková, Štěpánková

Předvedené výkony již po ode-
hrání zápasů v základních skupi-
nách trochu napovídaly, kdo by se 
mohl dostat do finálové trojky. Ta 
nakonec vypadala následovně: 
1. Hofman, Gřunděl
2. Madar, Aulický
3. Pastyřík ml., Pastyřík st.
Skupinu útěchy vyhrála dvojice 
Podroužek, Šebek, když za sebou 
ve finále nechala dvojici Kvěch, 
Štechmüller. Jana Šimková

Do školních lavic usedlo téměř 180 prvňáčků
Začal nový školní rok a zatímco pro žáky 
z 9. tříd to bude poslední rok na základní 
škole, pro děti, které usedly do lavic prv-
ních tříd, premiéra. Tři bílinské základní 
školy přivítaly v prvních třídách celkem 
178 nových dětí. Nejvíce prvňáčků má 
Základní škola Aléská a to 68 dětí. Nemá 

však žádnou přípravnou třídu. Základní 
škola Za Chlumem přijala 64 nových žáků 
a otevřela navíc přípravnou třídu pro 15 
dětí. Na Základní škole Lidické také mají 
přípravný ročník pro 15 dětí a 46 prvňáč-
ků. Dětem přejeme, ať se jim ve škole líbí.
 simi

Turnaj podpořila Skupina ČEZ a také firma Kůs-Lisec

Společné foto účastníků i ostatních návštěvníků turnaje. Foto: V.Weber
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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

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 15-18 týdnů - cena 149-170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 21. září 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 0913/BZ

Nafta láká zloděje
Krádež pohonných 
hmot z nákladního 
vozidla vyšetřují 
bílinští policisté. 
Neznámý pachatel 
v nočních hodinách 
v katastru obce 
Chotějovice odčer-
pal z palivové ná-
drže zaparkovaného 
tahače celkem sto litrů 
nafty.
Škoda byla vyčíslena na tři 
a půl tisíce korun, ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, za který trest-
ní zákoník stanoví maximálně 
dvouletý trest odnětí svobody.

Krádež na toaletě
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v jedné z bílin-
ských restaurací odcizil vodovod-
ní baterii. Lapka ji demontoval 
z umyvadla na toaletě, zda si chtěl 
dovybavit byt, nebo ji prodat 
do některé z výkupen sběrných 
surovin bude jasné až v případě, 
že se podaří zloděje dopadnout. 
Oznamovatel vyčíslil způsobe-
nou škodu na necelých sedm ti-
síc korun, ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže.

Zloděj může jít na ryby
O kompletní rybářské vybave-
ní přišel muž z Hostomic, který 
nechal své věci v autě zaparko-
vaném před domem. V průběhu 
noci se mu do vozidla vloupal 
neznámý pachatel a odnesl si věci 
v hodnotě přes deset tisíc korun.
Policisté případ kvalifikovali jako 
přečin krádeže a po odcizených 
věcech a pachateli, kterému v pří-
padě dopadení hrozí až dva roky 
za mřížemi, intenzivně pátrají.

Řidič autobusu „nadýchal“
Policisté v minulých dnech v pod-
večer přijali oznámení, že na jed-
né z linek MHD v Bílině by měl 
jezdit podnapilý řidič. Na ozná-
mení ihned reflektovali a na ko-
nečné stanici provedli kontrolu 
označeného autobusu. Řidiči pro-
středku hromadné přepravy osob 
při opakované dechové zkoušce 
naměřili hodnoty od 1,29 do 1,54 
promile alkoholu v dechu.
Policisté mu na místě zadrželi ři-
dičský průkaz a ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro pode-
zření z trestných činů obecného 
ohrožení a ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Několika přepra-

vovaným cestu-
jícím se naštěstí nic nestalo, nyní 
budeme čekat na výsledky labora-
torního rozboru odebraného krev-
ního vzorku.
Pokud bude mít celý případ dohru 
u soudu a nezmění se právní kva-
lifikace, hrozí řidiči až osmiletý 
trest odnětí svobody.

Zloděj způsobil poruchu závor
Poruchu závor a signalizačního 
zařízení na železničním přejezdu 
v Bílině na Kyselce má na svědo-
mí zatím neznámý zloděj. Včera 
dopoledne u kolejiště přerušil 
dva napájecí kabely, které chtěl 
pravděpodobně odcizit. Násled-
kem toho došlo k poruše zařízení 
na přejezdu, které následně mu-
seli pracovníci drah ovládat ma-
nuálně. Způsobená škoda zatím 
nebyla vyčíslena, policisté případ 
zatím kvalifikovali jako trestný 
čin poškození a ohrožení provo-
zu obecně prospěšného zařízení, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení až šestiletý trest odnětí 
svobody.

Využil situace
Roztržitosti majitelky osobního 
vozidla využil v minulých dnech 
v Bílině 18letý mladík. Žena za-
pomněla v zámku dveří své fabie 
klíče, čehož si všiml podezřelý. 
S pomocí klíčů auto v hodnotě 60 
tisíc korun nastartoval a z místa 
odjel. Že nemá vůz na místě, kde 
ho zaparkovala, si žena všimla až 
večer a ihned zalarmovala policis-
ty. Ti ve spolupráci se strážníky 
bílinské městské policie ihned za-
čali po odcizeném vozidle pátrat. 
Dvě hodiny po půlnoci pak stráž-
níci auto našli zaparkované u pro-
dejny Lidl a v něm seděl i pacha-
tel. Při výslechu se přiznal, že se 
v autě projížděl a vozil kamarády. 
Policisté mladíkovi sdělili pode-
zření z přečinu neoprávněného 
užívání cizí věci, za který může 
strávit až dva roky ve vězení.

Jízdou na kradeném kole se kochal  
jen půl hodiny, strážníci ho zadrželi 

Informace o odchycených  
psech a kočkách 

Strážníci Městské policie Bílina 
přijali ve středu 28. srpna večer 
oznámení o odcizení jízdního 
kola. Hlídce byl předán popis 
pachatele i kola a ta se okamži-
tě vydala směrem, kam pachatel 
s kolem odjel. 
Po necelé půlhodině pátrání hlíd-
ka nedaleko místa činu zadržela 
kolo i pachatele. Při nezbytných 
úkonech vyšlo najevo, že zadrže-
ný je podezřelý i z dalších závaž-
ných činů a policie po něm vyhlá-
sila pátrání.
Jak uvedl člen zasahující hlídky 

strážníků, byl pachatel předán 
policii.
Městská policie Bílina v souvis-
losti s tímto případem připomí-
ná, že občané Bíliny si mohou 
nechat svá jízdní kola bezplatně 
zaregistrovat na služebně v Bí-
lině. Registrace výrazně zefek-
tivňuje pátrání po odcizených 
a ztracených jízdních kolech. 
Registrované kolo je opatře-
no nálepkou informující o re-
gistraci, což mnohé pachatele 
od krádeže odradí.

František Krejčí

V případě, že se občanům Bíli-
ny nebo spádových obcí zaběh-
ne pes či zatoulá kočka, mohou 
se obrátit na Městskou policii 
Bílina s dotazem, zda strážníci 
jejich zvíře neodchytili a neu-
místili do útulku. Občané se 
mohou tázat kdykoli v den-
ní či noční době na tel. 
417 810 999. Městská 
policie Bílina 

odchycené psy a kočky umisťu-
je do útulku v Jimlíně. Aktuální 
informace o odchycených zví-
řatech občané naleznou přímo 
na webových stránkách útulku - 

www.utulek-jimlin.wz.cz.

Další kontakty a od-
kazy na útulek jsou 
umístěny rovněž 
na webových strán-

kách Městské policie 
Bílina - www.mpbilina.cz.

Od začátku letošního 
roku umístili bílinští 

strážníci do jimlín-
ského útulku 

41 psů, 
12 koček 

a 1 králíka.
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Dalším hernám dali zastupitelé červenou

Nová cenová mapa pozemků má být nápovědou

Bílina přidá na opravu varhan
Bílinské zastu-
pitelstvo roz-
hodlo, že přidá 
200 tisíc korun 
farnosti v Bílině 
na opravu cen-
ných varhan. 
Se žádostí při-
šel farář Mar-
tin Saj, který 
v Bílině působí 
necelé dva roky 
a osud dvacet 
let nefunkčních 
varhan i celé-
ho kostela mu 
rozhodně není lhostejný. Svou žádost o příspěvek 
zdůvodnil tím, že varhany mohou do kostela přilá-
kat další lidi a mohou přispívat ke kulturní činnos-
ti města. „Mám plánu pořádat Bílinské varhanní 
léto,“ prozradil Saj jeden z nápadů na zpestření 
kultury ve městě. Osoba mladého faráře získává 
v Bílině oblibu, což je předpokladem pro získá-
vání potenciálních návštěvníků plánovaných akcí. 
Ty mají oslovit širší skupinu lidí než je počet vě-
řících v Bílině.
Příspěvek pro varhany podpořil také hejtman ústec-
kého kraje a dlouholetý bílinský zastupitel Oldřich 
Bubeníček. „Jsem pro. Když varhany dokázaly 
opravit v Mikulášovicích, proč bychom nemoh-
li my,“ vyjádřil svůj názor. O tom, že si varhany 
opravu zaslouží, není pochyb. Starosta Josef Horá-

ček však zmínil, 
že by očekával 
větší aktivitu 
od církve, která 
má kostel i var-
hany v majetku. 
Dvousettisícový 
příspěvek ná-
klady na opra-
vu pokryje ze 
zhruba čtvrtiny 
a bylo by tak 
nutné finanční 
prostředky sdru-
žit s církevními. 
„Klidně zajedu 

do Litoměřic a domluvím se s nimi, co by byli 
ochotni dát do svého majetku,“ vysvětlil starosta 
postup tak, aby celá akce na záchranu varhan měla 
smysl.
V srpnu loňského roku do Bíliny zavítal diecéz-
ní organolog litoměřického biskupství Radek 
Rejšek. "Stav varhan v Bílině v žádném případě 
není uspokojivý. Když se ale na ně podíváme, 
musím být každému jasné, že se z nich dá udělat 
výborný a výjimečný nástroj. Materiál je velice 
kvalitní, vždyť je to práce pražského varhanáře 
Jindřicha Šifnera z přelomu 19. a 20. století," říká 
Rejšek. jedním dechem dodává, že je nezbytná 
nákladnější investice. "Investice musí mířit do ob-
služného systému varhan, který po prohlídce je 
definitivně rozbitý a nefunkční, sděluje Rejšek.

Po vydání obecně závazné vy-
hlášky z roku 2011 o regulaci 
hazardu ve městě žádají provo-
zovatelé heren o výjimky. Ty se 
projednávají na téměř každém 
zasedání zastupitelstva. Zatímco 
zpočátku zastupitelstvo slyšelo 
na argumenty provozovatelů, 
nyní již další hazard podporo-
vat nechce. Dle vyhlášky by 
do konce letošního roku měly 
z Bíliny zmizet všechny výherní 
hrací přístroje a do konce příští-

ho roku také takzvané terminály. 
Při každém jednání o výjimkách 
proti sobě stojí dva tábory. Je-
den tvrdí, že jde o podnikání 
jako každé jiné a hrací přístro-
je přinášejí peníze do rozpočtu 
města, druhá skupina zastupi-
telů argumentuje lidskými osu-
dy a kriminalitou.  V současné 
době je v Bílině pět provozoven 
s povolením na výherní hrací 
přístroje. Další k nim již nespíš 
nepřibudou. simi

Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schváli-
lo novou cenovou mapu stavebních pozemků v Bí-
lině. I když se ozval názor, že ceny dle této nové 

mapy oproti předchozí výrazně stouply, byl do-
kument schválen. Vedoucí stavebního úřadu 
v Bílině Ing. Milan Vondráček vysvětlil, 

že cenová mapa rozhodně není doktrína. 
Obsahuje orientační ceny v daném místě 
a měla by být spíše nápovědou k určení 

ceny u prodejů i mezi obyvateli. Starosta Bíli-
ny Josef Horáček dodal, že samotným prodejem 

se cena bude pak samozřejmě měnit. Aby však 
k prodejům vůbec mohlo docházet, je nutné mít 
mapu schválenou. simi

Nová cenová mapa pozemků má být nápovědou
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání schváli-
lo novou cenovou mapu stavebních pozemků v Bí-
lině. I když se ozval názor, že ceny dle této nové 

mapy oproti předchozí výrazně stouply, byl do-
kument schválen. Vedoucí stavebního úřadu 

ceny u prodejů i mezi obyvateli. Starosta Bíli-
ny Josef Horáček dodal, že samotným prodejem 

se cena bude pak samozřejmě měnit. Aby však 
k prodejům vůbec mohlo docházet, je nutné mít 
mapu schválenou. 

Vzpomínka

Rozšíření	nabízených	
služeb	pro	klienty	

v	Hornické	nemocnici	
s	poliklinikou	

V komerční části Hornické ne-
mocnice s poliklinikou můžete 
navštívit nově otevřený obchů-
dek se zdravou výživou, jeho 
slavnostní otevření proběhne 
ochutnávkovou akcí na Bílin-
ském náměstí dne 16.09. 2013 
a to od 11 hodin. Můžete zde 
zakoupit BEZLEPKOVÉ PO-
TRAVINY, DIA POTRAVI-
NY,STRAVU PRO DĚTI, PO-
TRAVINY BEZ LAKTÓZY 
A CHOLESTEROLU. 

Jste všichni zváni!

Kdo byl milován
není zapomenut

Dne 14. 9. 2013 
by oslavila 

70. narozeniny 
paní

Thusnelda 
DUŠKOVÁ

z Bíliny.

Stále vzpomíná sestra, 
syn Pavel 

a syn Petr s rodinou.
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Bývalý uprchlický tábor v Červeném Újezdu nedá spát obyvate-
lům ani vedení Hrobčic a Měrunic. Bydlí zde několik romských 
rodin a lidé mají strach ze stěhování dalších. Spojilo proto své síly 
a s majiteli areálu se snaží jednat. V úterý kvůli tomu proběhlo 
setkání v Měrunicích, do jejichž katastru areál spadá. Zúčastnili 
se také zástupci Hrobčic, vedení a vedoucí odborů bílinské radni-
ce, zástupce Úřadu práce v Ústí nad Labem a hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček s radním kraje Martinem Klikou.

Obce i kraj společně řeší Červený Újezd

MĚSTO BÍLINA vyhlašuje
v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě 
usnesení Rady města Bíliny č. 677 ze dne 28. 8. 2013

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky
Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace, IČ: 702 00 467

Když v roce 2010 koupil areál 
soukromý majitel, sliboval vy-
tvoření domova se zvláštním re-
žimem, což je pobytové zařízení, 
na jehož provoz a poskytování 
služeb musí mít provozovatel re-
gistraci od Ústeckého kraje. Tu 
do dnešního dne nezískal. V are-
álu se tak kromě lidí s různými 
duševními poruchami začali obje-
vovat Romové. O tom, že v areálu 
může nyní bydlet prakticky kdo-
koliv, svědčí i nabídka na webo-
vých stránkách domova na kopci, 
jak majitelé zařízení nazývají. Dle 
webu zde mohou nalézt ubytování 
především čekatelé na nějaké so-
ciální zařízení, osoby  propuštěné 
z hospitalizace, ale také osoby 
soudně vystěhované z bytu či lidé, 
kteří byli vyloučeni ze sociálního 
zařízení pro porušování domov-
ního řádu. Majitelka areálu Lucie 
Zocherová přitom hned po koupi 
areálu informovala okolní obce 
o svých opravdu čistých zámě-
rech provozovat sociální zařízení. 
Zocherová stojí v pozadí a inicia-
tivy v obsazování volných budov 
areálu se ujal podnikatel a jedna-
tel domova Petr Fousek. Žádné 
sociální služby zde poskytované 
nejsou a všichni již plán provozo-
vatelů areálu vydělávat na lidech, 
kteří berou od státu příspěvky 
na ubytování, prokoukli.

Kam až to může dojít?
Lidé si již nyní stěžují, že díky 
novým obyvatelům areálu přestá-
vá být v okolí bezpečno. Předsta-
va, že by se jich takových měly 
do areálu nastěhovat další stov-
ky, jak kolují informace, je pro 
lidi z Hrobčic, Měrunic i Bíliny 
hororem. Na společném setkání 
v Měrunicích se proto snažili této 
situaci předejít a domluvit s pod-
nikatelem Fouskem.
"Ten areál splňuje všechny pod-
mínky vyloučené lokality, což je 
špatný stav budov, omezená do-
pravní dostupnost, neexistence 
školství, zdravotnictví a ostatních 
služeb v místě. Prostě za vším se 
musí dojíždět. Šance na to získat 
tady práci, je naprosto nulová. 
Takže proč by sem ti lidé měli 
přijít?, říká starostka Hrobčic 
Jana Syslová. Setkání se zúčastnil 
také Martin Klika, radní Ústecké-
ho kraje pro sociální oblast."Tak 
my jsme jednali se zástupci jak 
obcí, tak samozřejmě i těch stát-
ních institucí a snažíme se pro 
obce udělat maximum, tak aby 
popřípadě, pokud by zde měly 
vzniknout ubytovny, popřípadě 
tak jak se mluví o tom, že by zde 
mělo vzniknout nějaké ghetto 
apod., tak tomu nějakým způso-
bem zabránit. To je teď základní 
cíl," říká. Ten uvedl, že ví jakým 

způsobem se tam dělají sociální 
služby. Respektive o sociálních 
službách nemůže být vůbec řeč, 
provozovateli již za to byla udě-
lena sankce. Starostka Měrunic 
Jitka Nová si navíc myslí, že are-
ál v současném stavu není vůbec 
vhodný k tomu, aby v něm někdo 
bydlel. „Tento areál není vhodný 
k ubytování lidí s ohledem i na to, 
že budova není zkolaudovaná pro 
ubytování.Ii přesto, že tam ty bu-
dovy takto stojí, tak si myslím, 
že tam jsou nevhodné podmínky 
pro ubytování lidí s tím, že hygie-
nicky to zatím nesplňují. Čistička 
odpadních vod nesplňuje kritéria, 
není funkční,“ zmiňuje starostka. 
Dle jejích slov navíc nikdy žádný 
občanský stavební úřad budovu 
nezkolaudoval a majitel si měl 
kolaudaci pro potřeby ubytování 
a sociální zařídit již dříve. Vy-
stavuje se riziku zákazu činnosti 
a další pokutě. Vedoucí staveb-
ního úřadu v Bílině potvrzuje, že 
v současné době nejsou předlo-

žené řádné doklady, chybí klad-
ná stanoviska dotčených orgánů 
a nehrozí tak vydání kolaudační-
ho ani jiného rozhodnutí.
Vzniku ghetta, jak lidé říkají, by 
mohl předejít i nový územní plán, 
který jasně vymezí, k čemu bude 
areál sloužit.
Na veřejném projednání v Mě-
runicích byl podnikatel a jednatel 
Fousek pod výrazným tlakem, 
snažil se argumentovat a brá-
nit své aktivity. Pak ale přešel 
do útoku a začal se ohánět soudy 
a podáváním trestních oznámení. 
Pokud bude ve svých aktivitách 
pokračovat způsobem jako doteď, 
je velká pravděpodobnost, že se 
mu nedodržování zákonů a před-
pisů stane osudným. Sám se však 
netají tím, že současná majitelka 
chce areál prodat a osud bývalého 
utečeneckého tábora bude v no-
vých rukách.

Jana Šimková 
s využitím rozhovorů 

od Karla Schöna

Předpoklady:
•  odborná kvalifi kace a předpoklady pro výkon 

činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění

•  znalost problematiky řízení školství 
a školských předpisů

•  občanská a morální bezúhonnost
•  zdravotní způsobilost 
•  organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
•  doklady o získání odborné kvalifi kace a nejvyšším dosaženém 

vzdělání
•  doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním 

zaměstnavatelem (eventuelně čestné prohlášení)
• strukturovaný profesní životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
•  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo 

ředitele (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Předpokládaný nástup 1.0 1. 2014  s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 20.09.2013  na adresu: 
Městský úřad Bílina, fi nanční odbor, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Švabinského – neotvírat“.
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Bílinské gymnázium v Bludišti

Soustředění aerobiku odstartovalo 
další závodní sezónu 

Zebra se za Tebe nerozhlédne
Preventivní projekt "Zebra se 
za Tebe nerozhlédne!" je Policej-
ním prezidiem České republiky 
realizován od roku 2007 dvakrát 
ročně  v rozsahu jednoho týdne 
po celém území České republi-
ky, a to na začátku školního roku 
a v jeho druhé polovině. První 
zářijový týden tak projekt Zebra 

zavítal i do Bíliny. Cílem projektu 
je preventivně působit na chodce 
a další účastníky silničního pro-
vozu,  zejména pak osvojovat 
dodržování pravidel bezpečného 
přecházení vozovky, odbourávat 
mýty o absolutní přednosti chod-
ců na přechodech pro chodce.
 Karel Schön

ZEBRA RADÍ:
•  Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti 

přechod pro chodce, použij ho!
•  Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravi-

dlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
•  Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před 

přechodem pro chodce!
•  Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy 

nevbíhej před jedoucí vozidla

Na konci srpna proběhlo sou-
středění aerobiku skupin CAVI-
KY a CVRČEK z DDM Bílina. 
Všechny děti, jak je zvykem, za-
vítaly do našeho starého známé-
ho pensionu Maják v Nové Vsi 
nad Nisou, kde trávíme jak jarní 
prázdniny, tak i ty letní.
Devět dní děti tvrdě 
pracovaly a tré-
novaly. 
Pomalu 
ale jistě 
nacvičo-
valy nové závodní se-
stavy a zdokonalovaly svou 
fyzickou zdatnost. Starší děti 
v letošní sezóně budou ztvár-
ňovat život a smrt a mladší 
družstvo nacvičovalo novou 
skladbu na bláznivé písničky 
Dana Nekonečného. Práce se 
nám opravdu dařila, protože 
děti trénovaly s chutí a s  nad-
šením.
Za odměnu jsme navštívili 
bobovou dráhu v Janově, opé-
kali staročeská trdla a užíva-
li si klidu a pohody v pen-
sionu Maják.

Teď nás čeká tvrdá dřina. Bu-
deme pilně trénovat, abychom 
se dobře připravili na závodní 
sezónu 2013 – 2014  a opět vy-
hrávali.  
Děkuji všem rodičům a vedou-
cím, kteří  na soustředění pomá-

hali a těším se na nový školní 
rok.

Věra 
Ryjáčková, 

DDM Bílina

Ve dnech 18. a 19. června se žáci 
loňské tercie, kvarty a sexty bílin-
ského gymnázia zúčastnili natáčení 
populární soutěže České Televize 
Bludiště v Ostravě. Čtyřčlenný  sou-
těžní tým ve složení: Adéla Maš-
ková, Pavel Prchal, David Schaffer 
a Jára Zavázal byl pečlivě vybrán 
z řad žáků kvarty tak, aby každý 
soutěžící našel v Bludišti své uplat-
nění. Soutěžící předvedli to nejlepší 
ze svých schopností a to se také uká-
zalo na jejich výkonu, zúčastnili se 
dvou ze tří soutěžních kol a v obou 
si vedli velmi dobře. Kromě toho, 
že žáci na vlastní kůži zjistili, jak 
se takový televizní pořad natáčí, 
nasbírali také spoustu nových zku-
šeností a vědomostí. Mimo natáčecí 
haly České Televize si žáci prohléd-
li i jiná zajímavá místa v Ostravě 
a okolí.  Soutěžící i nesoutěžící žáci 
se po dlouhém dvoudenním natáčení 
vrátili sice vyčerpaní, ale zato s dob-
rým pocitem a naplněni  nevšedními 
zážitky. Pokud chcete vidět, jak si 
naši soutěžící vedli, máte možnost je 
sledovat 21. a 27. září na ČT :D,kdy 
se Bludiště bude vysílat.

E. Šperková a O. Kvěch
 

Shora: J. Zavázal, P. Prchal, D. Schaffer a A. Mašková.
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ZŠ Lidická slavila své devadesátiny

Rok 2013 je na naší škole ve znamení oslav 90.výročí jejího zalo-
žení. V červnu proběhla slavnostní školní akademie a 4.9. jsme 
otevřeli školu v rámci Dne otevřených dveří pro všechny své bý-
valé žáky a zaměstnance. 

Zejména v dopoledních hodinách 
této možnosti využilo hodně pa-
mětníků, kteří  prošli budovou 
školy a zavzpomínali nad kroni-
kami a fotografiemi. Některé roč-
níky byly šťastnější, protože na-
šly své fotky ze školních let, jiné 
marně pátraly mezi fotkami, které 
se již v průběhu let dávno minu-
lých nepodařilo zařadit a nebo 
zcela chyběly. 
Průvodcem po budově jim byli 
žáci 9.ročníku, kteří si od pa-
mětníků vyslechli jejich krásné 
vzpomínky a byli jim nápomocni 
v hledání fotografií a učitelů.
V odpoledních  hodinách  pak 
přišly  ročníky, které  tento den 
využily jako příležitost k setkání 
po letech a vydržely spolu pose-
dět do podvečerních hodin.
Protáhly jsme z tohoto  důvodu 
i možnost nahlédnout do školy 
a zavzpomínat nad kronikami. 
Od 15.00 pak proběhlo setkání 
bývalých i současných zaměst-
nanců školy. Měli jsme velkou 
radost z návštěvy bývalého pana 
ředitele a učitele pana Moutvičky, 
který tak potěšil své  žáky a kole-
gy. Milé bylo i vzpomínání pana 
starosty. Mrzela  nás nepřítomnost  
mnoha bývalých učitelů na které 
vzpomínali nejen jejich žáci, ale 
i  kolegové. Snad se  to při 100. 
výročí  podaří.
Nevzpomínali jen ti  starší , ale i ti 
podstatně mladší. Všichni obdi-
vovali, čeho  se  nám v posledních 
letech podařilo dosáhnout.
Ačkoliv je zvenku škola stále táž, 
uvnitř prošla  velkými  změnami. 
V interaktivně vybavených tří-
dách se nedá poznat, že je budo-
vě 90.let, naopak je stále mladší 
a modernější. 
Jsme moc rádi, že jsou naši bývalí 

i současní žáci s námi spokojeni 
a rádi se k nám vracejí sami nebo 
již se svými dětmi  či  pravnuky. 
I to je důvodem, proč je naše ško-
la stále kapacitně plná.
Děkujeme všem za milou návště-
vu a těšíme se na brzké shledání. 
Dveře  naší školy jsou Vám vždy 
otevřené pro vzpomínání. 

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Trocha	historie
V roce 1897 byla z nařízení zem-
ské školní rady zřízena ve stodole 
v dnešní Lidické ulici česká veřej-
ná škola. Protesty české menšiny 
proti nevyhovujícím školním pro-
storám trvaly až do vzniku Česko-
slovenska. Jak to tehdy ve škole 
v Lidické ulici vypadalo, napoví 
úryvek z týdeníku „Stráž českého 
severu“ z roku 1908: „Nejřikla-
vější poměry české jsou snad 
v Bílině. Budova, v níž škola jest 
umístěna, je obyčejné hospodář-
ské stavení, kde denně konají se 
hospodářské práce. Všude je plno 
hnoje a výkalů, dobytek pobíhá 
po dvoře a bučení jeho proniká 
do všech koutů. Chodbou, na níž 
se dítky shromažďují, vyváží se 
hnůj, přebírají se na ní brambo-
ry, okrajuje se řepa, vozí sláma 
a seno, stojí pluhy,  služky perou 
a vůbec  konají se všechny hospo-
dářské práce. Třídy jsou přeplně-
ny, takže dítky v nich sedí jako sla-
nečci stlačeny. Sedí i na zemi, píší 
na oknech, na stolech a na stupni. 
Schody do prvního patra vedou-
cí mají pouze světlo sekundární, 
jsouce osvětlovány jedním oknem 
z předsíně záchodů pro chlapce 
a oknovou vložkou nalézající se 
nad vchodem do těchto záchodů.“

Zdroj: 
Bílinský kalendář na rok 2006

Den horníků 
objektivem 
Václava 
Webera
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Blahopřejeme

Skákací hrad vykouzlil na dětských tvářích smích

Dne 7.9. oslavila krásných 90 let paní Věra Englerová z Bíliny. 
Popřát k významnému jubileu jí přišel starosta města Bíliny Josef 
Horáček. Paní Englerová také dlouhodobě spolupracuje s bílinskou 
matrikou, pro kterou překládá staré matriční knihy ze švabachu. 
Za to jí patří velké poděkování. Vše nejlepší do dalších let.

Začátek nového školního roku 
v MŠ M.Švabinského Bílina pro-
žily děti s úsměvem. Na školní za-

hradě plně využily ke svým hrám 
skákací hrad a úplně zapomněly, 
že zde není maminka. Dětský 

úsměv byl pro všechny pracovni-
ce zařízení odměnou.

Růžičková Eliška

Blahopřejeme

Vlasta 
EDELMANOVÁ
Všechno nelze říci slovy, 
co jenom můžeme přát.
Přejeme to nejkrásnější  

co život může dát. 
Vše nejlepší  

k Tvým  
80. narozeninám, 

přeje  
rodina Hyrmanova.
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

KURZ	TANCE	2013	
Kurz tance a společenského 

chování pro začátečníky. 
Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-

americké tance, blues, rock&roll, 
twist, lambada, merengue aj. 
Kurzovné lze hradit ve dvou 

splátkách. Doklad o zaplacení 
přineste ke kontrole v den 

zahájení kurzu. Výhodou pro 
přijetí přihlášek do kurzu 

jsou přihlášené páry. Vyučují 
Petr a Lucie Dufkovi. Cena 
kurzovného: chlapci a dívky 
1050,- Kč. Přihlášky a platby: 
Informační centrum Bílina, 

Mírové nám., tel. 417 810 985,  
e-mail: info@kckaskada.cz; www.
kckaskada.cz. Informace o kurzu: 

dufkovi.tanec@centrum.cz;  
www.tanecdufkovi.cz. 

ROZPIS TANEČNÍCH HODIN
Úterý 24. 9. 19.00 – 21.30
Úterý 1. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 8. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 15. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 22. 10. 19.00 – 21.30
Sobota 26. 10. 18.00 – 21.00
 – I. PRODLOUŽENÁ
Úterý 5. 11. 19.00 – 21.30
Úterý 12. 11. 19.00 – 21.30
Sobota 16. 11. 18.00 – 21.30
 – II. PRODLOUŽENÁ 
Úterý 26. 11. 19.00 – 21.30
Úterý 3. 12. 19.00 – 21.30
Sobota 7. 12. 18.00 – 22.30 
 – ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK 

Fa Drahoslava Kabourková – 
oděvy (Seifertova ul. 19, Bílina) 
nabízí: Po předložení dokladu 
o zaplacení kurzovného 10% 

sleva na nákup společenského 
pánského oblečení a doplňků, 
včetně rukaviček dle výběru. 
Úprava oděvů dle potřeby.

Neděle 15. září/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 
PICHLOVANKA. Vstupné: 30,-

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

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

Pátek 13. září 17.30 hodin
ONE	DIRECTION	3D:	THIS	IS	US
Velká Británie/Dokumentární/Hudební/České 
titulky. One Direction (Niall Horan, Zayn 
Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis 
Tomlinson) byli objeveni S. Cowellem 
v britském soutěžním pořadu „The X Factor“ 

v roce 2010, kde skončili třetí… Vstupné: 
150 Kč/104 minut  MP

Pátek 13. září 20.00 hodin
COLETTE	–	2D
ČR/Slovensko/Nizozemsko/Drama/
Romantický/Válečný/České znění. 

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Čtvrtek 19. září - 19.00 hodin

P. Jarchovský/J. Hřebejk
MUSÍME	SI	POMÁHAT

Divadlo Na Jezerce, Divadelní 
společnost Jana Hrušínského. 

Účinkují: Jiří Macháček, Lenka 
Vlasáková, Miroslav Vladyka, 

František Staněk, Václav 
Chalupa, Zdeněk Hruška, 

Martin Sitta
Režie: Jan Hřebejk

Malí, ale Češi!
Hra „Musíme si pomáhat“ 
zachycuje tragické období 
českých dějin s komediální 

nadsázkou. Je příběhem 
invalidy Josefa Čížka, 

někdejšího inženýra u firmy 
Wiener, jeho ženy, českého 

Němce Horsta, jenž střídavě 
škodí a pomáhá, a židovského 

uprchlíka z koncentračního 
tábora.

Ve zcela novém kabátě ožívá 
na jevišti Divadla Na Jezerce 

příběh o tom, jak si Češi 
umějí pomáhat. Autor scénáře 

známého filmu Musíme si 
pomáhat Petr Jarchovský 

zpracoval text do divadelní 
podoby speciálně pro Jezerku 
a režie se ujal spoluautor textu 

Jan Hřebejk.
Děj tragické komedie z období 
druhé světové války na českém 

maloměstě se v mnohém liší 
od filmové podoby oceněné 
pěti českými lvy a nominací 

na Oscara a je plný překvapení.
Vstupné: 320,- 270,- 220,- 150,-

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. září - 29. září

FRANTIŠEK	BODLÁK	–	
OBRAZY

Prodejní výstava olejomaleb 
s nádechem surrealismu - 

výtvarníka Františka Bodláka 
z Mostu. Vstupné zdarma

Milostný příběh z prostředí osvětimského 
koncentračního tábora je příběhem o dvou 
odlišných podobách lásky i o tenké hranici 
mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, láskou 
a nenávistí. Film je inspirován osudem 
slovenských vězňů Alfreda Weltzera 
a Rudolfa Vrby (vlastním jménem Walter 
Rosenberg), kterým se podařilo uprchnout 
z Osvětimi, a světu poprvé odhalili pravdu 
o zločinech proti lidskosti. Vstupné: 110 
Kč/126 minut P-12

Pátek 13. září 22.00 hodin
RIDDICK	–	2D
USA/Sci-Fi/Akční/Thriller/České titulky. 
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas 
smrti na pusté planetě. Riddick bojuje 
o přežití proti cizím predátorům a stává se 
silnějším a nebezpečnějším, než kdykoliv 
předtím. Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee 
Sackhoff… Vstupné: 100 Kč/109 minut P-15

Sobota 14. září 17.30 hodin
MORTAL	INSTRUMENTS:	MĚSTO	
Z	KOSTÍ	–	2D
Kanada/Akční/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Mysteriózní/Romantický/České titulky. 
Zdánlivě obyčejná patnáctiletá Clary žije 
se svou matkou Jocelyn, sleduje anime 
a nejčastěji tráví čas s nejlepším kamarádem 
Simonem. Její život se nenávratně změní 
ve chvíli, kdy v nočním klubu potká trojici 
lovců stínů – bojovníků proti tvorům podsvětí 
(démonům, upírům a podobně příjemným 
stvořením). Vstupné: 100 Kč/112 minut P-12 

Sobota 14. září 20.00 hodin
LÍBÁNKY	–	2D
ČR/Drama/České znění. Líbánky se 
odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. 
Nevěsta a ženich – Tereza (Anna Geislerová) 
a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, 
navzdory tomu, že oba již prošli manželskou 
zkušeností a odnesli si z ní své šrámy… 
Vstupné: 120 Kč/98 minut P-15

Neděle 15. září 15.00 hodin
LETADLA	–	2D
USA/Animovaný/Dobrodružný/Rodinný/
Komedie/Český dabing. Z oblačných 
výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, 
animovaný komediálně-dobrodružný snímek 
nabitý akcí, ve kterém se nám představuje 
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem 
a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se 
zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu 
kolem světa. Vstupné: 100 Kč/92 minut MP 

Neděle 15. září 17.30 hodin
ONE	DIRECTION	3D:	THIS	IS	US
Velká Británie/Dokumentární/Hudební/České 
titulky. Vstupné: 150 Kč/104 minut MP

Pátek 20. září 17.30 hodin
ONE	DIRECTION	3D:	THIS	IS	US
Velká Británie/Dokumentární/Hudební/České 
titulky. Vstupné: 150 Kč/104 minut MP

Pátek 20. září 20.00 hodin
LÍBÁNKY	–	2D
ČR/Drama/České znění. Vstupné: 120 Kč/98 
minut P-15

Pátek 20. září 22.00 hodin
OČISTA	–	2D	
USA/Sci-fi/Thriller/Horor/České titulky. 
Amerika je přeplněná zločiny a věznice 
praskají ve švech. Proto vláda přijala 
rozhodnutí, podle kterého bude každoročně 
vyhrazených 12 hodin, kdy se veškeré 
zločiny stanou legálními. Policie nebude 
po tuto dobu reagovat na požadavky 
občanů a nemocnice nebudou přijímat 
zraněné. Je to noc, kdy si občané můžou 
navzájem vykonat pomstu bez hrozby 
trestu… Vstupné: 100 Kč/85 minut P-15

Sobota 21. září 17.30 hodin
COLETTE	–	2D
ČR/Slovensko/Nizozemsko/Drama/
Romantický/Válečný/České znění. 
Vstupné: 110 Kč/126 minut P-12

Sobota 21. září 20.00 hodin
ELYSIUM	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Thriller/Drama/České 
titulky. V roce 2159 existují dva druhy 
lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené 
umělé kosmické stanici s názvem Elysium, 
a zbytek živoří na přelidněné zničené 
Zemi. Vstupné: 120 Kč/109 minut P-12

Neděle 22. září 15.00 hodin
JUSTIN:	JAK	SE	STÁT	RYTÍŘEM	
–	3D
Španělsko. Animovaný/Český dabing. 
Pohádka o malém chlapci Justinovi 
(Freddie Highmore), který žije 
v království, kde rytíři upadli v nemilost 
vládnoucí buržoazie. Vstupné: 150 Kč /96 
minut MP

Neděle 22. září 17.30 hodin
MORTAL	INSTRUMENTS:	MĚSTO	
Z	KOSTÍ	–	2D
Kanada/Akční/Dobrodružný/Drama/
Fantasy/Mysteriózní/Romantický/České 
titulky. Zdánlivě obyčejná patnáctiletá 
Clary žije se svou matkou Jocelyn, sleduje 
anime a nejčastěji tráví čas s nejlepším 
kamarádem Simonem. Její život se 
nenávratně změní ve chvíli, kdy v nočním 
klubu potká trojici lovců stínů – bojovníků 
proti tvorům podsvětí (démonům, upírům 
a podobně příjemným stvořením). 
Vstupné: 100 Kč/112 minut P-12

Čtvrtek 26. září 17.30 hodin
PERCY	JACKSON:		
MOŘE	NESTVŮR	–	3D
USA/Akční/Dobrodružný/Drama/České 
titulky. Ve druhém dílu se syn Poseidona 
vydává na výpravu za zlatým rounem 
ve snaze zabránit povstání zla. Vstupné: 
130 Kč/124 minut/zvuk DD 5.1/P-12/

Čtvrtek 26. září 20.00 hodin
HRA	NA	HRANĚ	–	2D
USA/Thriller/Krimi/Drama/České 
titulky. Příběh jednoho snu o rychlém 
zbohatnutí z prostředí multi miliardového 
světa internetového hazardu odehrávající 
na exotické Kostarice. Thriller s hvězdným 
obsazením. Vstupné: 110 Kč/112 minut  
P-12
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Program akcí

úterý
24. 9.
9.00 - 11.00

Beseda 
pro starší žáky ZŠ a SŠ
„Šelmy mého života“

Beseda  s  Romanem  Nešetřilem,  
redaktorem   regionálního  týdeníku 
5+2,  cestovatelem a chovatelem  za  
nevšedními výpravami po cestách 
i necestách,  o svěřencích  v ZOO  
a o práci  na soukromé farmě v JAR 
i v záchranné stanici na Borneu. Klu-
bovna knihovny na Mírovém náměstí. 
Vstupné: 20,- Kč. Rezervace míst pro 
školy: program@knihovnabilina.cz

úterý
24. 9.
od 17.00

Čaj o páté 
„Cesty za poznáváním“
s Romanem Nešetřilem

Beseda  a  autorské  čtení  s   redak-
torem  regionálního  týdeníku   5+2,  
cestovatelem, chovatelem a dobrodru-
hem na cestách. Ve světové  premiéře  
autor  přiblíží  připravovanou  novelu.  
Autorské čtení   z vlastních   povídek   
bude   doplněno   zajímavými  zážitky  
za nevšedními výpravami po cestách 
i necestách. Klubovna knihovny 
na Mírovém náměstí. Vstupné: 20,- Kč

30.9. - 6.10. TÝDEN KNIHOVEN
„Namaluj si 
cestu do knihovny“

V rámci  celostátní  akce  TÝDEN 
KNIHOVEN odměníme na dětském 
oddělení knihovny na  Mírovém 
náměstí malou drobností každého, kdo 
jakoukoli technikou namaluje a přinese 
obrázek své cesty do knihovny. Obráz-
ky, které děti donesou, budou zdobit 
prostory knihovny.

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.     Zábavnou  formou  
si  něco  přečteme,  povyprávíme, 
zahrajeme představení a prohlédneme 
knihovnu. V případě zájmu o přesný 
termín kontaktujte knihovnu na adrese: 
program@knihovnabilina.cz

ZÁŘÍ	2013
www.knihovnabilina.cz

První polovina roku 2013 je již 
za námi a nám nezbývá, než si 
udělat malou pololetní rekapitulaci 
za realizací projektu o. s. WHITE 
LIGHT I. s názvem „Co budeš dě-
lat venku?!“. Za uplynulé období se 
nám ve spolupráci s bílinskou po-
bočkou společnosti Člověk v tísni, 
o. p. s., tj. s Nízkoprahovým klu-
bem Na Předměstí, podařilo usku-
tečnit 7 besed s dětmi a mládeží. 
Tematicky se besedy pohybovaly 
v oblasti drogové prevence, kdy 
jsme si povídali o tom, co je to zá-
vislost, jak vzniká, co vše může být 
předmětem závislosti a co vše může 
člověka potkat, pokud se rozhodne 
brát drogy, hrát na výherních auto-
matech či prostituovat. Učili jsme 
se rozeznávat opravdové přátelé 
a určovat vlastní životní hodnoty 
a priority při práci ve skupinách. 
Společně jsme se pobavili i rozšířili 
své vědomosti a schopnosti.  
Milou záležitostí bylo také do-
poledne s maminkami dětí, které 
navštěvují Předškolní klub. Spo-

lečně jsme si povídaly o běžných 
úrazech, se kterými se mohou 
potýkat nejen v době prázdnin, 
a ukazovaly si různé způsoby 
základního ošetření. Vzhledem 
k pozitivnímu ohlasu na celé do-
poledne hodláme po prázdninách 
na tuto aktivitu navázat praktic-
kým nácvikem základního zdra-
votního ošetření při první pomoci. 
Na základě dobré spolupráce 
s Nízkoprahovým klubem jsme 
v několika případech intervenovali 
přímo v rodině, kdy vzniklo pode-
zření na zneužívání některých drog 
dítětem či již užívání drog bylo 
potvrzeno. Podíleli jsme se také 

na průběhu 6 preventivně vzdělá-
vacích her s názvem „C´est la vie“ 
pro žáky vyšších ročníků základ-
ních škol a bílinského Gymnázia, 
kdy si žáci vyzkoušejí, jakým 
způsobem může člověk dosáhnout 
optimálních životních podmínek 
a jaké nástrahy jej mohou v životě 
potkat. Tato hra je mezi pedagogy 
velice populární a na bílinské po-
bočce společnosti Člověk v tísni, 
o. p. s., má již svoji tradici.  
V letošním roce jsme také jednali 
s terénními pracovníky o. s. Most 
k naději ohledně stížností obyva-
tel na nález použitých injekčních 
stříkaček ve vchodech panelových 
domů v sídlišti na Teplickém před-
městí. Z dalšího setkání s nimi 
vyplynulo, že tyto domy navštívili 
a provedli sběr infekčního odpadu. 
Během terénní práce si často poví-
dáme s dětmi i dospělými o nálezu 
injekčních stříkaček a možnosti po-
ranění o ně i o situaci na sídlištích. 

Protože děti již dobře naši terénní 
pracovnici dobře znají z terénu 
i z klubu Na Předměstí, samy za ní 
docházejí s informací, že během 
svých her nalezly někde použitou 
jehlu. Těší nás, že se začaly samy 
zajímat o zdraví nejen své, ale také 
svých kamarádů. Za první pololetí 
2013 jsme jich společně nalezli 135 
kusů, čímž jsme se výrazně přiblí-
žili počtu nalezených injekčních 
stříkaček za celý rok 2012 (139 
ks). Pro informovanost bílinských 
obyvatel: nalezené injekční stří-
kačky uchovává terénní pracovnice 
ve speciálním příručním kontejne-
ru, který předává dál do Kontakt-
ního centra v Teplicích, odkud jej 
do spalovny infekčního odpadu od-
váží specializovaná firma. 
Od začátku roku jsme v rámci 
našeho projektu zkontaktovali již 
na 433 dětí a dospělých osob, což 
je v průměru o 63 kontaktů více 
jak v polovině minulého roku. 
Prázdniny jsou časem dovolených 
a tak máme dostatek času pro plá-
nování dalších aktivit v novém 
školním roce a tak ještě více pro-
hloubit spolupráci s Nízkopraho-
vým klubem Na Předměstí. 

Za o. s. WHITE LIGHT I.
Lenka Hozáková, terénní pracovnice

Co budeš dělat venku? 
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Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání ,které se uskutečnilo 5. 9. 2013 mimo jiné:

Rada města na své 17. schůzi konané 28. 8. 2013 mimo jiné:
Pověřila:

■ Vedoucí finančního odboru k vy-
žádání delegování jednotlivých 
zástupců do konkursní komise 
ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 
54/2005 Sb. o náležitostech kon-
kursního řízení a konkursních ko-
misích s tím, že návrh na jmenování 
konkursní komise bude předložen 
radě města ke schválení. 

Schválila:
■ Vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení pracovního místa ře-
ditele/ky Mateřské školy Bílina, 
Maxe Švabinského 664, příspěvko-
vá organizace.
■ Poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 20.000 Kč z rozpočtu od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Fond ohrožených dětí, o. s., za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc – Klokánek, pro pracoviště 
Teplice a Dubí. 
■ Záměr podat v roce 2013 granto-
vý projekt do Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 

v rámci oblasti podpory 3.1 „Pod-
pora standardizace orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí“. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 6.500 Kč mezi měs-
tem Bílina jako dárcem a TĚLO-
CVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, 
BÍLINA jako obdarovaným, z Pro-
gramu podpory sportu ve městě 
Bílina – rezerva pro sportovní or-
ganizace, na startovné v Krupské 
florbalové lize. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 50.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako dárcem a SK SIAD 
Bílina jako obdarovaným, z Progra-
mu podpory sportu ve městě Bílina 
– rezerva pro sportovní organizace, 
na provozní náklady a činnost klubu 
s tím, že do příští rady města bude 
připraven celkový přehled provoz-
ních nákladů této organizace. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina jako 
dárcem a Fotbalovým klubem 
Bílina jako obdarovaným ve výši 
30.000 Kč z Programu podpory 

sportu ve městě Bílina – rezerva 
pro sportovní organizace na repre-
zentaci města na mezinárodním tur-
naji ve fotbale, který se uskutečnil 
29.08.–01.09.2013 v Německu. 
■ Záměr instalace ochranné zóny 
okolo historické kašny na Mírovém 
náměstí v Bílině.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Přístavba výtahu 
k radnici v Bílině“ je nabídka firmy 
VÝTAHY VANĚRKA, s. r. o., Du-
chcov. 

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci paní Elišky Růžičko-
vé o vzdání se pracovního místa 
vedoucího zaměstnance – ředitelky 
Mateřské školy Bílina, Maxe Šva-
binského 664, příspěvková organi-
zace v souladu s ust. § 73 odst. 1 a § 
73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to k 31.12.2013. 

■ Splnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví při-
pravit dodatek ke smlouvě o pod-
mínkách provozování lékařské 
pohotovostní služby uzavřené dne 
04.03.2013 mezi městem Bílina 
a Hornickou nemocnicí s poliklini-
kou spol. s r. o., Bílina, kdy předmě-
tem dodatku bylo navýšení odměn 
pro zdravotnický personál dle ná-
vrhu předloženého MUDr. Jarosla-
vem Čermákem.
■ Informace stavebního úřadu týka-
jící se areálu na Červeném Újezdě 
a informaci vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ohledně 
šetření provedených v Červeném 
Újezdě.

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)

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Řím-
skokatolickou farností – arcidě-
kanstvím Bílina jako příjemcem, 
ve výši 200.000 Kč na generální 
opravu varhan kostela sv. Petra 
a Pavla v Bílině.
■ Přijetí neinvestičního finanční-
ho daru v celkové výši 655.000 Kč 
a uzavření smluv o poskytnutí pe-
něžitého daru mezi městem Bílina 
jako obdarovaným a Severočeský-
mi doly, a. s., jako dárcem, na akce:
a)  výměna zábradlí v ul. Důlní č. 

p. 399 v celkové výši 230.000 Kč,
b)  oprava základního vybavení in-

frastruktury autokempu v celko-
vé výši 150.000 Kč,

c)  vybavení společenské místnosti 
Klubu důchodců I., Aléská 265 
v celkové výši 25.000 Kč,

d)  ZŠ Aléská – rekonstrukce dlaž-
by v přízemí v celkové výši 
250.000 Kč. 

■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako příjemcem 
a společností ČEZ, a. s., jako dár-
cem, jejímž předmětem je přijetí 
finančního daru ve výši 150.000 Kč 
na instalaci nových laviček podél 
řeky Bíliny. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako příjemcem 
a společností ČEZ Teplárenská, 
a. s., Říčany, jako dárcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního 
daru ve výši 80.000 Kč na financo-

vání hudební skupiny Turbo v rámci 
akce Hornický den.  
■ Přijetí dotace z podprogramu Re-
generace panelových sídlišť pro rok 
2013 Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR na akci „Regenerace panelové-
ho sídliště – Bílina, PS IV. etapa“ 
ve výši 3.935.000 Kč.
■ Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím 
a společností LORKOS, s. r. o., se 
sídlem Bílina, Sídliště u Nového 
nádraží 685/8, jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej domu 
č. p. 462 v ulici Teplická a pozem-
kové parcely č. 1191 (zastavěná 
plocha) o výměře 559 m2 v k. ú. 
Bílina za kupní cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, která činí 
1.500.000 Kč. 
■ Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím 
a Českou republikou – Úřadem prá-
ce ČR, Praha 2, jejímž předmětem 
je prodej souboru movitého majet-
ku – vybavení kanceláří, za cenu 
dle znaleckého posudku, která činí 
71.660 Kč. 
■ Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím 
a panem Radimem Bartošem jako 
kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej nepotřebného movitého 
majetku – osobního automobilu 
Škoda Superb 2.0 za prodejní cenu 
175.000 Kč. 
■ Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o podmínkách provozování lé-

kařské pohotovostní služby mezi 
městem Bílina a Hornickou ne-
mocnicí s poliklinikou, spol. s r. o., 
Bílina, kdy předmětem dodatku je 
navýšení odměn pro zdravotnický 
personál dle návrhu předloženého 
MUDr. Jaroslavem Čermákem, 
a to s platností od 01.09.2013 
do 31.12.2013. 
■ Společenskou smlouvu společ-
nosti Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina, dle předlože-
ného návrhu.
■ Uvolnění částky ve výši 
267.170 Kč z Programu podpo-
ry sportu ve městě Bílina – Grant 
na činnost pro organizaci SHOTO-
KAN KARATE-DO MASOPUST 
BÍLINA a zároveň schvaluje uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a SHOTOKAN KARATE-
-DO MASOPUST BÍLINA jako 
příjemcem, ve výši 267.170 Kč 
na činnost pro rok 2013. 
■ Realizaci projektu s názvem „Re-
vitalizace veřejné zeleně na základ-
ních školách v Bílině“.
■ Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 12.06.2013 
do 14.08.2013.

Zamítlo:
■ Žádost společnosti Lechomar, s. 
r. o., Praha 9, o povolení provozu 
výherních hracích automatů v Her-
ně Dragon, v ul. Seifertova v Bílině. 
■ Žádost pana Romana Kendíka, 

v právním zastoupení JUDr. Lu-
cií Kýčkovou, o udělení výjim-
ky z obecně závazné vyhlášky č. 
4/2013 o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her pro provozovnu „BAR 
ALEX“ ve Wolkerově ulici. 

Vydalo:
■ Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 08/2013, kterou se vydává Ceno-
vá mapa stavebních pozemků města 
Bíliny. 

Vzalo	na	vědomí:
■ Dotazy člena zastupitelstva měs-
ta Bc. Aleše Tallowitze, Ing. Petra 
Rosenkranze a pana Pavla Prchala 
s tím, že na jednotlivé dotazy byla 
podána písemná odpověď.
■ Dotaz člena zastupitelstva města, 
Bc. Aleše Tallowitze, ohledně ob-
novy a přenesené správy veřejného 
osvětlení ve městě Bílina, včetně 
odpovědi vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic.
■ Splnění usnesení ZM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zpracování přehledu o roz-
počtech KC Kaskáda za posledních 
pět let. 
■ Vyúčtování hospodaření města, 
jeho zařízení a řízených organizací 
za I. pololetí roku 2013.
■ Harmonogram zpracování a pro-
jednávání návrhu rozpočtu na rok 
2014, předložený vedoucí finanční-
ho odboru.
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Devátý „STAROSTA“ Bíliny

Bílina znovu naplnila čtyřbrankovou normu
Po dvou výhrách naše mužstvo přivítalo v sobotu 31. srpna na Kyselce nebezpečného soupeře z Děčína. První poločas probíhal bez 
větších šancí na obou stranách. Děčín předváděl tvrdou agresivní hru a měl mírnou převahu. Po dvaceti minutách Bílina hru vyrovnala 
a v závěru poločasu začala hosty přehrávat.Dobrou šanci neproměnil domácí Masopust, kterému se po samostatném průniku nepoda-

řilo prostřelit brankáře hostí.

Do dru-
hé-

ho poločasu poslal trenér domácích 
Kovačka místo Martina Choutky 
Zbyňka Levého. Toto střídání se 
podařilo, Levý patřil v druhé půli 

k tahounům domácích, hrál 
s chutí, bojoval.Hned v 47. 

minutě dobře zakombino-
val s Vlasákem a osa-

mocený Masopust 
s přehledem zavěsil. 
Z protiútoku chytil 
Vondráček vylože-
nou šanci Děčína 
a vzápětí šli do-

mácí do dvoubrankového vedení. 
Vsedě se šikovně prosadil znovu 
Masopust. Do třetice skórovali  
domácí v 67. minutě, kdy k Měš-
ťánkovi vypadl míč ze skrumáže 
v trestném území hostů. A skvělou 
dvacetiminutovku dokončil Levý, 
když u tyče dorážel střelu Zahrad-
ského.Střelecký účet zápasu uza-
vřel děčínský Folprecht podařenou 
střelou z trestného kopu. V závěru 
zápasu Bílina kontrolovala hru, 
měla další šance a přehrávala Dě-
čín ve všech řadách. Na hřiště se 

dostali i Bečvařík, Ročenovič 
a Říha. Po zápase vyjádřil s hrou 
i výsledkem velkou spokojenost 
trenér Kovačka, který vyzdvihl 
práci celého týmu . Radost měl z  
Masopusta, který  konečně spl-
nil roli střelce. Bezchybný výkon 
v obraně již po několikáté zopako-
val Petr Pavlíček.

FK	BÍLINA	–	JUNIOR	DĚČÍN
4:1	/0:0/

Branky: Masopust 2, Měšťánek, 
Levý - Folprecht

Nohejbalový klub Autodopravy 
Dolů Bílina vytvořil před něko-
lika lety pěknou tradici v každo-
ročním pořádání nohejbalové-
ho turnaje s poněkud dlouhým 
názvem Turnaj o pohár starosty 
města Bílina. Sympatická parta 
nohejbalistů Autodopravy přijala 
pořádání tohoto turnaje za svou 

srdeční záležitost a přípravě no-
vého „Starosty“, jak zjednoduše-
ně a poněkud familierně svému 
turnaji říkají, věnují již devá-
tý rok velkou péči.
Letošní, již devátý roč-
ník, bude narozdíl 
od jarního turnaje 
O pohár ředite-

Časový rozvrh:
8:00-8:30 prezentace
8:30-9:00 rozlosování
9:00-9:15 zahájení
9:15-13:00 zápasy
13:00-3:30 vyhlášení výsledků

le Autodopravy, který byl výlučně 
pro zaměstnance dolů, otevřeným 
turnajem pro nohejbalisty všech 
výkonnostních kategorií. Tedy ja-

kýsi Bílina open. Pořadatelé oče-
kávají účast družstev ze špičky 
krajského přeboru nohejbalu.
Po celou dobu turnaje bude na te-
rase Tyršovy zahrady nejen dobré 
občerstvení pro hráče i diváky, 
ale k příjemné náladě bude hrát 
a zpívat country skupina Střepy 
ze Světce. Pro účastníky turnaje 
jsou zajištěny hodnotné ceny.
Turnaj se koná v sobotu 21. září 
od 9 hodin. Jaromír Jirásek

Přihlásit se na turnaj 
je možné telefonicky 

na telefonních číslech: 
602 131 205 a 417 805 881.

Startovné za tříčlenné 
družstvo činí 300 Kč.
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Veřejné	bruslení
Informace o veřejném bruslení na zimním stadionu v Bílině naleznete vždy na webu www.sportbilina.cz 

pod záložkou zimní stadion nebo na webu HC Draci www.hcdracibilina.cz

Třetí sezona Draků ve 2. lize:
Posily a delší cestování

Druhá hokejová liga klepe na dveře a soutěžní ročník 2013/2014 
bude 14. září zahájen. Draci sezónu zahájí na ledě v Pelhřimově, 
v Dračím doupěti se HC Draci poprvé představí v sobotu 21. září 
proti Milevsku. Příprava v těchto dnech vrcholí, kádr mužstva do-
stává konečnou podobu a více už prozrazuje trenér Miroslav Kanis.   

ROZPIS LIGY - DOMÁCÍ ZÁPASY
ZÁŘÍ 2013 2. kolo 21. září (sobota) HC Draci Bílina - HC Milevsko 2010

4. kolo 28. září (sobota) HC Draci Bílina - HC Děčín
ŘÍJEN 2013 6. kolo 5. října (sobota) HC Draci Bílina - HC Klatovy

8. kolo 16. října (středa) HC Draci Bílina - KLH Vajgar Jindřichův Hradec
10. kolo 23. října (středa) HC Draci Bílina - HC Baník Sokolov

LISTOPAD 2013 12. kolo 2. listopadu (sobota) HC Draci Bílina - HC Kobra Praha
14. kolo 9. listopadu (sobota) HC Draci Bílina - HC Řisuty
17. kolo 27. listopadu (středa) HC Draci Bílina - NED Hockey Nymburk
18. kolo 30. listopadu (sobota) HC Draci Bílina - Spartak Pelhřimov

PROSINEC 2013 20. kolo 7. prosince (sobota) HC Draci Bílina - HC Stadion Vrchlabí
LEDEN 2014 24. kolo 4. ledna (sobota) HC Draci Bílina - HC Tábor

26. kolo 11. ledna (sobota) HC Draci Bílina - TJ Jablonec nad Nisou
28. kolo 18. ledna (sobota) HC Draci Bílina - HC Klášterec nad Ohří

ÚNOR 2014 30. kolo 1. února (sobota) HC Draci Bílina - SKLH Žďár nad Sázavou
32. kolo 12. února (středa) HC Draci Bílina - HC Moravské Budějovice 2005
33. kolo 15. února (sobota) HC Draci Bílina - SC Kolín

Třetí sezona Draků ve 2. lize:

Jaké jsou změny v kádru?
Z loňského kádru máme k dis-
pozici hráče, kteří tady působili 
a měli jsme o ně zájem, tak ti zů-
stávají. Odešli pouze ti, se který-
mi jsme do další sezóny nepočíta-
li a  neměli o ně zájem.

Jakých změn doznal post 
brankářů, ale i na další místa 
v sestavě?
Přišli:brankáři: Tomáš Holzer - 
ruská juniorská liga, Lukáš Meli-
char - Most a střídavé starty. Máme 
domluveného jednoho brankáře 
z Litvínova. Nově se v sestavě 
objeví: obránci: Jiří Dostál - Ka-
daň, Daniel Kolář - Hvězda Praha, 
Daniel Kolčava - Kadaň. Útočníci: 
Dominik Novák - Hvězda Pra-
ha, Martin Hartman - Klášterec, 
Zdeněk Šikl - návrat ze zahraničí, 
Milan Behm -Most, Tomáš Ma-
lec - Litvínov. Po zranění a roční 
pauze se vrátil Vladimír Kýhos. 
Na zkoušku zde jsou ještě i hráči 
Pavlata a Cerman z Litoměřic.

Znamená rozšíření soutěže velkou 
změnu pro oddíl HC Draci?

Znamená to pro nás více cesto-
vání, což je pro nás samozřejmě 
náročnější finančně a časově.

Může tým poznamenat delší 
cestování k zápasům?
Není to nic příjemného, ale po-
znamenat by nás to nemělo. Je to 
pro všechny oddíly složitější.

Zvedne se úroveň soutěže?
Doufejme, že to přidá na atrakti-
vitě a kvalitě soutěže.

Změní se vstupné na domácí 
zápasy a co časy začátku 
mistrovských klání v Bílině, 
budou stejné jako v loňském roce?
Vstupné zůstává stejné a časy za-
čátků domácích zápasů také. 

Co vzkazujete před startem ligy 
fanouškům?
Fanouškům bychom rádi vzká-
zali, ať jich přijde co nejvíce, 
uděláme vše proto, abychom je 
nezklamali a v naší třetí druho-
ligové sezóně se popereme o co 
nejlepší umístění.  Jsme přesvěd-
čeni o tom, že po dvou ledech 

budování týmu, kdy jsme začínali 
od nuly, se nám podařilo posklá-
dat a stabilizovat mužstvo, které 
má charakter a kvalitu. Samozřej-

mě bude záležet na tom, jak sezó-
na začne, hodně důležitých bude 
prvních pět šest zápasů. Naším 
cílem je play-off. Karel Schön

Že by se Dominik 
Hašek stal novou 

posilou Draků? 
Tak to bohužel ne, 

i když by mu bílinský 
dres moc slušel.




