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● Starosta i ředitel strážníků byli oceněni Policií ČR ● Z Lubence se dětem opět nechtělo ●  
● Baletní miniatury roztančily divadlo ● Volejbalisti dohnali zpoždění ● Memoriál Emila Altmanna podvanácté ●

Žáci ZŠ Lidická uspěli v celostátní soutěži Rozpočti si to!

Červencové svátky připomínají dávnou historii

V závěru června vyvrcholila 
finalovým zápolením v Praze 
soutěž Rozpočti si to!, která 
byla určena pro žáky I.stupně 
a jejím tématem byla finanční 
gramotnost. 2 – 4 členné týmy 
žáků v průběhu soutěže prošly 
2 základními koly a 10 bonuso-
vými úkoly , v nichž podle vý-
sledků sbíraly tzv. chehchtáky, 
které rozhodovaly o celkovém 
pořadí týmů. 

Žáci si postupně vytvořili fiktivní 
osobu, nakupovali v imaginárním 
e-shopu potraviny, z nichž sesta-
vovali jídelníček, tvořili rozpo-
čty, kde pracovali s pravidelnými  
a příležitostnými příjmy, pravi-
delnými a jednorázovými výdaji, 

vyhledávali informace na inter-
netu, sledovali videoprezentace 
a webináře, hráli deskové hry  
s finanční tématikou a prezento-
vali své poznatky před spolužáky.
O náročnosti soutěže svědčí fakt, 
že se do soutěže přihlásilo přes 
dvě stovky týmů a ne všechny ji 
dokončily. 15 nejlepších týmů  
s největším počtem chechtáků se 
pak probojovalo do celostátního 
finále, které se konalo v prosto-
rách Obchodní akademie Karlín  
v Praze. Naše škola byla vyhlá-
šena jednoznačně nejúspěšnější , 
protože ze sedmi týmů naší ško-
ly, které úspěšně zvládly všech-

Žáci si na soutěž připravili různé názorné pomůcky a kulisy.Hlavní roli ale samozřejmě hrály znalosti  
a i v těch bílinské děti zabodovaly. 

Černí panteři se svými diplomy 
za skvělé výkony.

ny úkoly, se jich do celostátního 
finále dostalo šest. Ve finále se 
jim podařilo vybojovat pro naši 
školu 5.místo., 7.místo., 9.místo 
a dva týmy se umístili na 11.–15.
místě, kde se již pořadí neur-
čovalo. Nejlepším týmem naší 
školy se pak stali Černí panteři 
ve složení Adam Huňáček, Pa-
vel Zimmermann, Tomáš Jedi-
nák Gondek a Pavel Hauptvogel 
všichni žáci 5.A, , kteří se umís-
tili na 2.–3.místě společně ještě  
s dalším týmem. Finále bylo vel-
mi náročné a dramatické, protože 
týmy musely prezentovat v 5–10 
minutovém rozsahu, co se v sou-

Dny 5. a 6. července máme všichni spojené s volnem. Pokud tato data připadnou na pracovní dny, nemusíme do práce, školy apod. 
Dva po sobě jdoucí dny v červenci totiž slavíme státní svátky. 

5. červenec si pamatujeme 
jako příchod bratří Cyrila  
a Metoděje na Velkou Mo-
ravu, kde v rámci své misie 
vytvořili písmo hlaholici  
a prosadili staroslověnštinu 

jako bohoslužebný jazyk. Stalo 
se tak roku 863. 
Následující den, tedy 6. červen-
ce, věnujeme vzpomínku Mistru 
Janu Husovi, římskokatolické-
mu knězi, českému středově-

kému náboženskému mysliteli, 
vysokoškolskému pedagogovi, 
reformátorovi a kazateli, který 
byl upálen v tento den roku 1415 
v Kostnici.
Připomeňme si tak významné 

události z českých dějin. Mno-
zí možná ani nezaznamenají, 
že nějaké státní svátky slaví-
me, protože oba významné 
dny letos připadají přesně na 
sobotu a neděli.

těži naučily a rozhodovalo jejich 
vystupování, obsah a doprovodné 
kostýmy. To se našim týmům po-
dařilo a jejich vystoupení patřila 
jednoznačně k nejlepším. 
Chtěla bych tímto poděkovat 
všem zúčastněným žákům za je-
jich výkony, které v soutěži podali 
a svým kolegyním Mgr.Veronice 
Horové a Mgr. Petře Skuthanové 
za pomoc s přípravou žáků a je-
jich skvělé nápady.
 Těšíme se na další ročník soutěže 
a budeme se snažit, abychom byli 
zase mezi nejlepšími.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Bílinský zpravodaj



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

Šel shánět práci a přitom kradl
Až tři roky odnětí svobody hrozí 
28letému muži, který se koncem 
ledna dopustil krádeže. Podle jeho 
výpovědi šel v Bílině shánět práci 
na stavbě, když ale z místa odchá-
zel, zahlédl odloženou rozbrušo-
vačku, kterou se rozhodl odcizit. 
Stroj v hodnotě 4 tisíce korun ná-
sledně prodal a peníze utratil. Přes-
tože škoda nepřesáhla pětitisícovou 
hranici, kvalifikovali policisté jeho 
jednání jako trestný čin, protože byl 
v uplynulých třech letech za podob-
ný skutek pravomocně odsouzen.

Zatímco klidně spal, byl 
okraden 
Ze spáchání přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody je po-

dezřelý zatím neznámý pachatel, 
který se vloupal do bytu na uby-
tovně v Bílině. Zloděj vyšplhal na 
terasu budovy a otevřenými bal-
konovými dveřmi vnikl do poko-
je, kde spal poškozený. Zloděj mu 
následně odcizil příruční tašku  
s doklady, penězi a dvěma mobil-
ními telefony. S lupem pak zřej-
mě stejnou cestou odešel, škoda 
byla předběžně vyčíslena na více 
jak deset tisíc korun. Pokud se 
podaří zloděje dopadnout, může 
strávit až tři roky ve vězení.
 
Kdo viděl nehody?
Policie žádá občany, kteří by 
mohli poskytnout jakékoliv in-
formace k níže uvedeným do-
pravním nehodám, o spolupráci. 

K první dopravní nehodě došlo  
4. června 2014 v době od 10:00 
do 11:45 hodin v Teplicích,  
ul. Duchcovská. Nezjištěný řidič 
blíže neustanoveného vozidla po-
škodil zadní část zaparkovaného 
automobilu značky Mercedes  
a z místa nehody ujel, aniž by spl-
nil povinnosti uložené zákonem. 
Podle dosavadních výsledků šet-
ření by se mělo jednat o novější 
typ vozidla zn. VW nebo Škoda 
světle modré barvy, které je zřej-
mě poškozené na pravém
předním blatníku.
K další nehodě došlo v době od 
21:00 hodin dne 11. 6. 2014 do 
13:00 hodin dne 12. 6. 2014 Tep-
licích, ulice U Horského prame-
ne. Neznámý řidič poškodil levé 

přední a zadní dveře zaparkova-
ného vozidla zn. Škoda a z místa 
nehody odjel. Policisté na místě 
zajistili stopy laku červené barvy.
Pátráme také po pachateli do-
pravní nehody, ke které došlo dne  
16. 6. 2014 od 11:15 do 12:10 ho-
din v Bílině na Mírovém náměstí. 
Dosud nezjištěný řidič neustano-
veného vozidla poškodil levou 
stranu zadního nárazníku zaparko-
vaného automobilu zn. VW Golf  
a z místa nehody ujel, aniž by spl-
nil svou zákonnou povinnost.

veškeré poznatky k nehodám 
lze sdělit na Dopravní inspektorát 

teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 260, 

nebo na bezplatnou linku 158.

Soutěž spisovatelů ve ŠD na ZŠ LidickáSlavnostní ocenění policistů

MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem 
oznamují možnost zápisu:

TEPLICE - Při příležitosti výročí založení Policie ČR byli 
služebními medailemi oceněni policisté ÚO Teplice. 

Ve středu 25. června 2014  
v 10:00 hodin proběhl v repre-
zentativních prostorách Velkého 
sálu Magistrátu města Teplice 
slavnostní akt konaný při příleži-
tosti výročí založení Policie Čes-
ké republiky 21. června 1991.
V úvodu vystoupil náměstek 
primátora statutárního města 
Teplice Hynek Hanza, který pří-
tomným poděkoval za vynikající 
práci a ocenil náročné povolání 
policistů. Poté si vzal slovo ve-
doucí Územního odboru Tepli-
ce plk. Petr Sytař, který ocenil 
dlouholetou a příkladnou práci 
policistů a vyzvedl jejich věrnost 
Policii České republiky.
V rámci této akce bylo 25 poli-
cistů Územního odboru Teplice 
oceněno „Služební medailí za 

zásluhy o bezpečnost“, „Služeb-
ní medailí cti“, případně „Slu-
žební medailí za věrnost“ I., II. 
a III. stupně. 
Zároveň byli oceněni lidé, kteří 
nejsou ve služebním poměru po-
licisty, nicméně svou dlouhole-
tou spoluprací významně napo-
máhají Policii České republiky 
při plnění jejích úkolů. „Plaketu 
Policie České republiky“ obdr-
žel starosta města Bílina Josef 
Horáček a starosta města Krup-
ka Zdeněk Matouš a „Čestnou 
medailí Policie ČR“ byl oceněn 
ředitel Městské policie Bílina 
Pavel Ryjáček. K slavnostní 
atmosféře celé akce významně 
přispěla i přítomnost Čestné jed-
notky Krajského ředitelství poli-
cie Ústeckého kraje.

V měsíci červnu byla vyhlášena v naší školní družině soutěž  
„O nejpovedenější pohádku nebo příběh“ na téma „Prázdniny.“ 
Několik žáků se stalo prvními „spisovateli“. 

Děti nás vskutku mile překvapi-
ly svou originální tvorbou, často 
doplněnou i barevnou ilustrací. 
Porota sestavená ze dvou vycho-
vatelek měla těžký úkol – vyhod-
notit nejlepší autory. Jako nejlepší 
výtvory byly vyhodnoceny příbě-
hy těchto autorů:
Barbora Bečková 1.A a Bar-
bora Hyrmanová 1.B za velmi 

originálně zpracovaný námět 
doplněný barevnou ilustrací  
„ O Vážce“ 
Nikola Boháčová 1.A za nejzda-
řilejší pohádku „Pohádka o psí 
rodince“ 
Vítězky byly odměněny knižními 
cenami. 

Daniela Knapiková,
vychovatelka ŠD

Protože kapacita tříd našich MŠ ještě není zcela naplněna, mo-
hou se rodiče, kteří mají zájem přihlásit k nám své děti, kdykoli 
dostavit k dodatečnému zápisu. 

Co nabízíme:
●  stále se vyvíjející areál školky  

a jejího okolí
●  moderní formy práce s dětmi
●  bohatou nabídku aktivit
●  filozofii komunitní školky
● program logopegické prevence
●  dynamicky se rozvíjející,kvali-

fikovaný pedagogický sbor
●  důraz na individuální přístup  

k dítěti

Máte-li zájem dozvědět se o na-
šich školkách více, můžete se 
osobně dostavit nebo zalisto-

vat našimi webovými stránkami 
http://www.mscapkovabilina.cz
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OmluvaVzpomínka
Dne 4. 7. 2014 vzpomeneme 6. výročí,  

kdy nás navždy opustil náš milovaný syn a bratr 

Petr Truneček. 
S láskou vzpomínají rodiče 

a bratr s rodinou.

V minulém čísle Bílinského zpra-
vodaje byl na straně 3 zveřejněn 
článek s názvem České vydání 
knihy „Napříč Bílinskem - naší 
domovinou“ spatří světlo světa 
na podzim!!! Článek byl převzat 

z webu www.bilina2006.cz a otiš-
těn bez předchozího souhlasu au-
tora. Protože autor se zveřejněním 
nesouhlasí, tímto se za otištění 
článku bez předchozí domluvy 
omlouvám. Jana Šimková

Příspěvek politického hnutí HNHRM do BZ

Odpověď na „problém“ HNHRM

Odpověď pro HNHRM

Vážená redakční rado,
několik posledních vydání BZ dalo prostor i opozičním zastupitelům, kteří na toto mají ze zákona právo, aby zde mohli zveřejnit svůj 
názor k dění v našem městě. 

Na tyto příspěvky mohly reagovat 
protistrany, kterých se příspěvek tý-
kal, což nevnímáme jako problém. 
Problém vnímáme ve způsobu 
odpovědí a v kompetentnosti od-
povídajících, kteří navíc ve svých 
odpovědích jedné protistraně stačí 
pourážet a uvést nepravdy i o oso-

bách a subjektech, na které by ve 
své odpovědi neměli vůbec reago-
vat. Konkrétně se jedná o odpovědi 
pana Poživila, kde jste dali prostor 
k záměně názvů dvou politických 
subjektů za Komunisti 2 a Komu-
nisti 3. Dále jste v tomto článku dali 
prostor panu Poživilovi použít výraz 

„krve na rukou“ v souvislosti se za-
stupitelem a hejtmanem Oldřichem 
Bubeníčkem. V některých dalších 
odpovědích nechápeme, proč se vy-
jadřují zaměstnanci města, potažmo 
zaměstnanci v odvolání, kteří se vy-
jadřují kladně k něčemu, za co byli 
odvoláni a kde popírají i výsledky 

auditu města a v neposlední řadě 
chceme zdůraznit nesmyslný časo-
vý odstup mezi články, které pak 
postrádají logičnost. Tímto vyjad-
řujeme nesouhlas s výše popsaným  
a žádáme, abyste přehodnotili vyda-
né odpovědi a uvedli nápravu včetně 
zveřejnění naší reakce v BZ.

Vážení,
co se týče vašich připomínek ke zveřejňování příspěvků, nijak jsme neupravovali ani vaše příspěvky, ani došlé odpovědi. Respektuje-
me přání autorů k publikování textů beze změn. 

Vaše výhrady proto přeposíláme 
Ing. Poživilovi, kterého zmiňujete.  

K různým tématům dáváme možnost 
vyjádřit se nejen politikům, ale v pří-

padě potřeby také zaměstnancům 
města, kterých se daná problema-

tika týká. Ing. Jana Šimková,
vedoucí redakce BZ

Vážení představitelé HNHRM,
vaše vyjádření, že máte „problém“ ve způsobu mé odpovědi mne opravdu velmi mrzí. Z vašeho textu je patrné, že váš „problém“ leží 
především ve schopnosti orientovat se v tom, kdo které výrazy do diskuze vnesl. 

Výraz o „krvi na rukou“, který 
vás pohoršil, jsem v Bílinském 
zpravodaji neuvedl první já, ale 
pan Bubeníček, který si ve svém 
příspěvku postěžoval, že kvůli 
tomu, že mu kape krev z rukou, 
ho odmítám podporovat do funkcí 
reprezentujících město. Poté jsem 
panu Bubeníčkovi napsal odpověď, 
která záležitost vysvětlila: „Obecně 
známý příměr o „krvi na rukou“ se 
samozřejmě netýká jen Vaší osoby, 

ale celé komunistické minulosti“. 
Nečekal jsem, že takto jednoduché 
skutečnosti může někdo nepocho-
pit, ale u vás, představitelů HN-
HRM, si na to již zvykám a jsem 
připraven vám k pochopení kdykoli 
přispět konzultací. Ta se týká i vaší 
obavy, že jsem zaměnil vaše ozna-
čení HNHRM, za „Pro komunisty 
2“ či za „Pro komunisty 3“. Není 
tomu tak, pouze jsem uvedl, že se 
vám tak v Bílině pro vaše evidentně 

těsné spojenectví přezdívá. Ostat-
ně vašim projevem patolízalství 
směrem k panu hejtmanovi ve věci 
„krve na rukou“ jste vaší pověst 
PRO-komunistického seskupení 
jen navýšili. 
V závěru vašeho textu vyzýváte re-
dakční radu aby „přehodnotila vy-
dané odpovědi“, což vnímám jako 
výzvu k cenzuře do autentických 
odpovědí zastupitelů. Věřím, že sou-
časná redakční rada výzvu k cenzuře 

neakceptuje, vůbec ale nepochybuji 
o tom, že redakční rada jmenovaná 
případnou koalicí KSČM a HN-
HRM by ji zavedla velmi rychle. 
Doufám, že občané včas prohlédnou 
nebezpečí, které z možného návratu 
Národní fronty na radnici hrozí a že 
ho v následujících komunálních vol-
bách nedopustí.

Ing. František Poživil
zastupitel města bez politické 

příslušnosti

Vážení čtenáři,
děkujeme Bílinskému Zpra-
vodaji za možnost Vás oslovit  
a uvést na pravou míru skuteč-
nosti, které byly v BZ uvedeny. 
Jedná se o zmínění názvu Nezá-
vislí v Bílině – HNHRM, ke kte-
rému bylo uvedeno, že se jedná 
o politické uskupení „Komunis-

ti 2“ a dále zde bylo zmíněno jeho 
působení včetně jeho propojení na 
současné politiky ve vedení města. 
Proto uvádíme: Nezávislí v Bílině 
- HNHRM je samostatný politický 
subjekt bez jakýchkoliv smluv-
ních politických spojení. Nezávislí  
v Bílině - HNHRM obnovilo svoji 

činnost v Bílině v březnu letoš-
ního roku za účelem kandidatury  
v komunálních volbách na podzim 
2014. Toto hnutí již v Bílině působi-
lo, a to do roku 2010, ale lidé, kteří 
v něm v minulosti působili, nema-
jí v současné době s tímto hnutím 
nic společného. Nezávislí v Bílině 

- HNHRM má v současné době 
jednoho zastupitele, který vstou-
pil do klubu Nezávislí v Bílině 
- HNHRM až po jeho obnovení 
během tohoto volebního období. 
Nezávislí v Bílině - HNHRM 
nemá žádné zastoupení ve vede-
ní města Bíliny.
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Muzikálové zkoušky probíhaly třikrát týdně po dobu několika měsíců.  
V takovém množství účinkujících to bylo velmi náročné jak pro režisérku, 
tak i pro děti a jejich rodiče. 

Ohlédnutí – slovo režiséra
Kam chodí slunce spát? Kdo navštívil premiéru našeho původního 
muzikálu, už to ví. Kdo bude mít chuť podívat se na něj na pod-
zimní repríze, se to dozví, ale co neví nikdo, je, kolik práce, úsilí  
a synchronizace času za vším stojí a jak to vlastně všechno zača-
lo. Po úspěšné premiéře se na nás sesypaly gratulace, slova chvály  
a také spousty otázek: jak, proč, kdy…? Ráda bych tedy shrnula 
celý ten rok a půl práce do krátkého článku, kterým bych nejen 
chtěla odpovědět na podstatné dotazy, ale především bych ráda 
zmínila několik důležitých lidí, kteří nám při realizaci muzikálu 
pomohli, a nezbyl prostor na to, poděkovat jim při křtu CD.

Na začátku všeho bylo (pro mě 
velmi podstatné) setkání s důleži-
tým člověkem, bez kterého by můj 
nápad a myšlenky nenašly cestu na 
světlo světa, panem ředitelem ZUŠ 
Jiřím Kopou. Poté, co jsem ho po-
žádala, zda by nezhudebnil jeden 
můj osobní text, a on tak učinil, 
bylo patrné, že se vzájemně „sly-
šíme“ a můj text a jeho hudba jsou 
oboustranně inspirativní. Vzhledem 
k tomu, že naše MŠ Čapkova se 
ZUŠ G. Waltera často spolupracuje, 
jednou, jen tak mimoděk, pan ředi-
tel navrhl, že by bylo pěkné vytvořit 
písničky s dětskou tématikou, které 
by mohly být pomůckou při prá-
ci s dětmi například v mateřských 
školách. Zeptala jsem se: „Proč jen 
písničky? Proč spolupráci nerozšířit 
na projekt větší, jakým je například 
muzikál?“. Jen se pousmál a řekl, ať 
něco napíši a pak se uvidí. Ještě než 
jsem došla domů, měla jsem v hla-
vě nápad na téma a první verše mi 
naskakovaly samy od sebe. Během 
jarních a hlavně letních prázdnino-
vých měsíců následovala autorská 
práce, na jejímž konci bylo hotové 
libreto, scénář a hudební podklady 
ke všem písním. 
V této fázi jsme oslovili moji ko-
legyni p. uč. Ivanu Polákovou, zda 
by naše písničky nenazpívala jako 

demoverze pro účely nácviku s dět-
mi. Ochotně souhlasila, věnovala 
nám jedno odpoledne, a tak jsme 
díky ní mohli kolegy a hlavně děti 
na začátku školního roku seznámit  
s celým projektem. Nejprve bylo 
potřeba nadchnout pedagogy ze 
ZUŠ ke spolupráci a já si velice 
cením toho, s jakým nadšením  
a ochotou se do projektu zapoji-
li, protože nácvik byl realizován  
v jejich volném čase a bez nároku 
na honorář. Proto znovu děkuji p. 
uč. Elišce Šimkové, Veronice Du-
choslavové, Petře Běláčové a Jiří-
mu Bidrmanovi za čas, který dětem 
věnovali, a případné nápady a při-
pomínky, které pro mě byly velmi 
cenné.
Dalším krokem bylo zajištění fi-
nančních prostředků, kterých je na 
takový projekt potřeba hodně. Pro-
to jsme s panem ředitelem navští-
vili pana starostu Josefa Horáčka  
a seznámili ho s naším nápadem. 
Pan starosta byl velmi nadšen a při-
slíbil nám pomoc zajištěním spon-
zorského daru.
Následoval výběr dětí, které by 
byly talentované, ale také nadšené 
pro celou nelehkou práci. Děti byly 
vybírány ve dvou kolech konkurzu, 
kterých se zúčastnily děti ze ZUŠ, 
z MŠ, ale prostor jsme dali i dětem 

z jiných školních zařízení v Bílině. 
Hodnotícím kritériem byly schop-
nosti pěvecké, pohybové a drama-
tické. Některé děti během nácviku 
od spolupráce ustoupily, s některý-
mi jsme se rozloučili my, ale těm, 
které zůstaly, patří obrovská po-
klona za vytrvalost, píli a nadšení, 
které je neopouštělo, ani když jsem 
na ně jako režisér byla velice přís-
ná. Nepodstatné díky samozřejmě 
patří rodičům dětí, kteří sice někdy 
bědovali nad tím, jaký zápřah je na 
jejich děti častým nácvikem kla-
den, ale věřím, že dnes chápou, že 
to nebylo zbytečné a že pilná práce 
jejich dětí sklidila sladké a opravdu 
„vyšlechtěné“ ovoce.
Důležitou součástí úspěšné realiza-
ce celého projektu bylo organizační  
a finanční zajištění, proto panu ředi-
teli Kopovi děkuji nejen za spoluau-
torství, ale hlavně zařizování úřed-
ních a účetních záležitostí, v čemž 
mu poradkyní byla paní ekonomka 
ZUŠ Alena Taptičová. Organizační 
fáze se týkala zajišťování prostor pro 
nácvik, administrativní vyřizování 
sponzorských darů, komunikace  
s paní Jaroslavou Brabcovou, která 
šila kostýmy, a panem Antonínem 
Furmanem, výrobcem kulis, ale také 
výběru nahrávacího studia, kterým 
je studio Ponte Records v Mostě, 
kde vznikaly hudební podklady  
a nahrávky pohádky „Kam chodí 
slunce spát“ na CD (mimochodem, 
to si děti náramně užily, byl to pro 
ně nezapomenutelný zážitek a umě-
lecká zkušenost). O to, aby CD také 
pěkně vypadalo, se zasloužila další 
významná osoba, slečna Kateřina 
Žofková, která navrhla nejen obal 
CD, ale také plakáty a vstupenky 
na představení. Děkuji Káťo! Také 
zvučení divadelního představení 
a pořízení mikroportů pro sólové 

zpěváky, které zajišťoval pan Jiří 
Zámečník, znamenalo dobrou orga-
nizaci. Všem zmíněným děkuji ješ-
tě dodatečně za dobrou spolupráci 
. V této souvislosti je třeba znovu 
zmínit dárce finančních prostředků, 
bez jejichž pomoci bychom projekt 
nemohli realizovat a to jsou: ČEZ, 
a.s., Město Bílina, Firma Stanislav 
Tejček-Elektroservis, Mgr. René 
Štěpánek, H.P.M. Servis, s.r.o., Ús-
tecký kraj a Český porcelán, a.s.
Další můj dík patří také mojí kama-
rádce paní Světlaně Masopustové, 
která je autorkou pláten k poza-
dí jednotlivých scén představení, 
protože byla velice ochotná nejen 
navrhnout, ale také s dětmi z výtvar-
ného oboru ZUŠ pod vedením pana 
učitele J. Mužíka, své návrhy pře-
nést na plátna a to vše dobrovolně 
bez nároku na honorář.
Nakonec bych chtěla poděkovat 
mým úžasným kolegyním z MŠ 
Čapkova, švadlence, kuchařinkám 
a provozním pracovnicím za po-
moc při přípravě scény a sladkou 
dekoraci ve formě beruškových 
muffinek (byly fakt úžasné), paní 
ředitelce Lence Zlatohlávkové za 
velkou podporu a důvěru a samo-
zřejmě mým synům a mé rodině, na 
kterou jsem neměla během nácviku 
muzikálu tolik času, kolik by si za-
sloužili.
No a po tom ročním kolotoči pří-
prav, nácviků, shánění, zařizování, 
dohadování a ladění se najednou 
čas zastavil 27. 5. 2014, kdy se 
uskutečnila premiéra našeho mu-
zikálu. Velké očekávání… Velká 
tréma… Velké finále a… Velký 
úspěch! Úspěch dětí, který je třeba 
ještě dál zúročit. Takže premiérou 
to nekončí, ale teprve začíná… Ješ-
tě jednou děkuji všem!

Lenka Výborná, režisér
Děkovačka na závěr se opakovala víckrát, diváci ocenili dokonalou 
přípravu a skvělý divadelní zážitek. 
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OTEVŘENÝ DOPIS OBČANŮM BÍLINY
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v našem městě začal předvolební boj, který zde doposud neměl obdoby. Občané dostávají do 
poštovních schránek komerční tiskoviny, které mají působit jako klasické noviny a jejichž jedi-
ným cílem je poškodit vedení města – viz. „Bílinské noviny“. Sociální síť Facebook je zneužívána  
k očerňování vedení města, a to formou nejzákeřnějšího charakteru, pomluv. Postupně jsou k jejich 
šíření zneužívány také e-mailové adresy místních občanů. Účelové a nepravdivé články vycházejí 
čím dál častěji i v zavedených novinách. Vy mne zastavujete na ulicích a ptáte se, „Co se to děje  
a komu máme věřit“? 

Přiznám se, že jsem si v prvních 
týdnech probíhající agresivní 
kampaně kladl tuto otázku také. 
A věřte mi, že jsem byl mírou 
útočnosti spoluobčanů, nevá-
hajících dostat se k moci i za 
cenu nejpodlejších zákeřností, 
natolik zaskočen, že jsem neměl 
slov, natož sílu reagovat. Nejen 
já, ale celá má rodina si v při-
pravené předvolební kampani 
přečetla, že jsem grázl, zloděj, 
mafián, sexuální deviant, hlu-
pák, jak jsme zadlužili Bílinu, 
nakradli milióny, převádíme 
do svého vlastnictví nemocnici  
a další nemovitosti, necháváme 
vyhazovat hodné a schopné lidi 
z práce, můžeme za zvyšující se 
podíl nepřizpůsobivých lidí ve 
městě, podvodem jsme studo-
vali, přidělovali zakázky atd., 
atd. Ptal jsem se sám sebe: „Jak 

odpovídat na záplavu vymyšle-
ných a lživých příběhů?“ a ještě 
stíhat pracovat a starat se o rodi-
nu, která mě celé ty roky podpo-
ruje a věří. 
Prvotní zaskočení u mne a mých 
kolegů opět vystřídal klid a sta-
bilita. Není nutné reagovat na 
každý jednotlivý výpad, přede-
vším u facebookových diskuzí 
se stejně nedá proti řadě agre-
sivních pisatelů pravda obhájit, 
protože je argumenty nezajíma-
jí. Podobné je to u výše zmíně-
ných pomluv, které lze bez dů-
kazů účelově šířit téměř o kom-
koli a je pouze na lidech, zda 
jsou ochotni podobné ubohosti 
přijímat. Zásadní věcná tvrzení 
jde ale naopak vyvrátit velmi 
lehce. Výhodou je, že do voleb 
zbývá ještě dost času a lidé si 
mají možnost pravdivost před-
kládaných faktů.

Pro názornost několik příkladů:
Zásadní nepravdou šířenou po 
Bílině je tvrzení, že se město po-
týká se s finančními problémy  
a dluhy. Město Bílina naopak 

patří mezi menšinu měst v ČR, 
jež dluhy zatíženo není, přesto-
že každý rok provádí nákladné 
investice. Ve srovnání s jinými 
městy máme opravené a vyba-
vené školy, školky, jesle i zaří-
zení pro seniory a řadu kvalit-
ních sportovišť, která umožňují 
velký prostor pro volnočasové 
aktivity našich dětí i dospělých. 
Během uplynulých čtyř let 
jsme zásadním způsobem za-
čali řešit dříve největší slabinu 
města, naše zdravotní zařízení. 
Každý se může jít přesvědčit, 
vynaložené prostředky jsou  
v bílinské nemocnici skutečně 
vidět! Nemocnice a další klí-
čové městské objekty jsou ve 
výhradním vlastnictví města. 
Během volebního období jsme 
získali na rekonstrukce měst-
ských objektů desítky miliónů 
korun z dotačních titulů či od 
sponzorů. I díky tomu máme 
finance města v pořádku. Vše 
je zcela transparentní a každý 
občan Bíliny si může tyto infor-
mace snadno ověřit. 
Agresivní kampaň a pomluvy 

ze strany lidí, kteří touží moci, 
ale nejsou schopni získat důvě-
ru občanů prostřednictvím pre-
zentace své osobnosti či práce, 
nás všechny zaskočila. S blíží-
cím se termínem komunálních 
voleb bude jejich agresivita 
jistě ještě sílit. Pokusy získat 
moc podobnými praktikami se 
v historii stále opakují. Zejmé-
na v hospodářsky či politicky 
složitých dobách. Vzpomeňme 
např. na Miroslava Sládka. Vět-
šinou ale netrvá dlouho a veřej-
nost rozpozná nebezpečnost lidí 
deroucích se k moci s použitím 
agresivních a populistických 
metod a atmosféra ve společ-
nosti se opět zklidní a zlidští. 
Věřím, že ani v Bílině to nebu-
de dlouho trvat. 
Vážení občané Bíliny, sousedé, 
nenechte si negativními zprá-
vami kazit nadcházející léto, 
užívejte si tepla a sluníčka ve 
společnosti svých dětí a přátel, 
přeji vám šťastné  a pohodové 
prázdniny.

Mgr. Zdeněk Rendl
místostarosta města Bíliny

Umět pomoci sobě i ostatním...
Toto bylo tématem posledních dvou vzdělávacích seminářů pro 
pěstouny. První seminář se týkal psychohygieny, pod vedením vel-
mi příjemné a erudované doktorky Ivany Honzlové. Paní Ivana 
velmi zajímavě přednášela o možnostech a technikách jak nepro-
padnout a nepodlehnout stresovým situacím, které přináší každo-
denní starosti. 

Na druhém semináři měli pěs-
touni možnost seznámit se se 
základními technikami první 
pomoci, které byly zaměřeny 
především na „dětské pacien-
ty“. Tento kurz velice interak-
tivně vedla Mgr. Zuzana Erbe-
nová. 
Po dobu obou seminářů jsme 
pro pěstouny zajistili hlídá-
ní jejich dětí, kterým čas for-
mou canisterapie, krátila Mgr. 
Karolína Ranglová se svými 

chlupatými pomocníky Zapou 
a Pončem. Doufáme, že tyto 
praktické dovednosti budou 
naši pěstouni potřebovat mi-
nimálně, nebo nejlépe vůbec.  
Všem zúčastněným pěstounům, 
lektorům, dětem, své kolegy-
ni Jarušce Herianové a Kačce 
Žofkové děkuji a přeji co nej-
příjemnější léto plné pohody  
a úsměvů.

Za OSPOD MÚ Bílina
Michaela Štěpánková

Canisterapii vedla Mgr. Karolína Ranglová se svými dvěma pejsky. 
Děti byly z mazlivých chlupáčů doslova nadšené.
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Léto se odemklo pro dobrou věc
Vrátit radost do dětských očí se snaží vrátit Fond ohrožených dětí (FOD). Ten se především stará  
o děti, které v životě neměly to štěstí a staly se obětí nějaké formy týrání. Bohužel právě FOD nemá 
dostatečné prostředky na to, aby děti zajistil, a tak na řadu přicházejí sponzoři. 

BÍLINA - Fotbalové hřiště v Bí-
lině se zaplnilo o letním sluno-
vratu dětmi a lidmi, kteří přišli 
podpořit neziskovou organizaci 
Klokánek v Teplicích a Dubí. 
Jeho patronkou a záštitu nad 
ním převzala finalistka České 
Miss 2014 Veronika Kašáková. 
„Vím jaké to je, když dítě zů-
stane bez rodičů, protože jsme 
sama vyrůstala v dětském do-
mově. Proto jsem se rozhodla 
pomoci dětem v Klokánku,“ 
řekla Kašáková. Akci připravila 

Renata Vítová, která s Klokán-
kem dlouhodobě spolupracuje  
a snaží se nejen touto charitativ-
ní akcí přispět ke zlepšení pod-
mínek v tomto dočasném do-
mově dětí. „Všechny děti jsou 
skromné, stačí jim totiž, že se 
k nim někdo hezky chová, hra-
je si s nimi. To jsou věci, které 
předtím nepoznaly,“ vysvětlila 
s tím, že důležité jsou pro děti 
nejen hračky, ale hlavně oble-
čení, nábytek, drogistické zboží 
nebo i trvanlivé potraviny. 

Pro děti to byla v Bílině hlav-
ně zábava, kde se o ně všichni 
starali a připravili jim zábavný 
program. Sbírka, která probí-
hala během odpoledne a večera 
narůstala, byla v závěru příjem-
ným překvapením. 
„Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat všem, kteří se této 
charitativní akce zúčastnili  
a pomohli nám tak překonávat 
těžké období,“ uvedla ředitelka 
teplického Klokánku Daniela 
Brníková. (red)

Za krásami naší vlasti
I náš klub důchodců II., který sídlí v pečovatelském domě v Ha-
vířské ulici, vyrazil ve čtvrtek 19. června 2014 za krásami naší 
vlasti. A bylo co obdivovat! Zamířili jsme přímo do okolí Prahy 
a odpoledne i do jejího centra.

Na severovýchodním okraji 
Prahy se nacházejí Ctěnice, 
zde jsme navštívili jedinečný 
zámecký a hospodářský areál 
středověkého původu, jehož 
součástí je i zámecký park  
a malé zahradnictví. V areálu 
se organizují různé výstavy, 
my jsme zhlédli zajímavou 
expozici „Řemesla v pořádku 
- historie profesního sdružo-
vání řemeslníků od středo-
věku po současnost.“ Termín 
„pořádek“ bychom mohli 
nahradit slovem „cech, někte-
ré předměty byly vystaveny 
vůbec poprvé, např. cechovní 

pokladny, korouhve s cechovní-
mi znaky, cínové nádobí aj. Byly 
zde představeny unikátní mistrov-
ské práce, které vytvářel tovaryš, 
když se chtěl stát mistrem. Sou-
částí areálu je také zámecký hotel, 
zde jsme poseděli a také chutně 
poobědvali.
Po nezbytném krátkém odpočin-
ku jsme se vydali do centra Prahy 
na prohlídku Valdštejnské zahra-
dy, která se rozkládá u Valdštejn-
ského paláce na Malé Straně. Zde 
se nám moc líbilo, počasí nám 
přálo, zahrada je nejen příjem-
ným místem pro odpočinek, ale 
díky aktivitám Senátu i kulturním 

stánkem, proto jsme zde strávili 
zbytek odpoledne. Viděli jsme 
zase něco nového a tyto zahrady 
stojí opravdu za vidění, můžeme 
jen doporučit.
Tento zájezd se nám opravdu 
vydařil a všichni jím byli nadše-

ni. Navštívili jsme místa, kde 
jsme ještě nikdy nebyli. Vrace-
li jsme se nadšeni, plni dojmů 
z krásně prožitého dne. Už teď 
se těšíme na další zájezd.

Venuše Vachalcová,
vedoucí KD II.

Poděkování:
politickému hnutí ANO tohle je Bílina 20 000 Kč
stavební firmě HAKIM 10 000 Kč
stavební firmě Petr Arpáš 6 000 Kč 
firmě Hydraulik Libezeit 3 000 Kč
vám kdo jste přišli na akci 8 000 Kč
PRO FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ a KLOKÁNEK 
celkem 47 000 Kč 

●  Moderátorce MÍŠE MARKOVÉ za krásný den plný 
dětského smíchu

● Kapele KŘÁP za vystoupení bez nároku na honorář
● Kapele EXIT také za vystoupení bez nároku na honorář
● Zvukaři MARTINU KAČÍRKOVI za bezchybné zvučení celé akce
● FK BÍLINA za zapůjčení krásného areálu
●  Děvčatům z DDM Bílina za pomoc s dílničkami a 

klouzačkou
●  JANĚ PROCHÁZKOVÉ, DANĚ KRETSCHMANOVÉ za veselé 

malování
● Cukrárně V PODLOBÍ za dortíky a dobroty

●  Kadeřnické a kosmetické studio KATEŘINĚ ČERNÉ za 
účesy a malování dětí

● Bižuterie BEUTY 2000 za krásné tetování
●  Fotografovi p. WÉBROVI za focení celé akce bez nároku 

na honorář
● PAVLU ŘÍHOVI zá krásné posuzování obrázků a masek
● Panu učiteli ERNSTOVI a slečnám ze ZUŠ Bílina
●  Kolektivu Mateřské školky HROBČICE za pomoc na 

soutěžích
● PETŘE JUNKOVÉ a dětem za krásný taneček
● EVĚ JIRÁKOVÉ a PETŘE MÁDLOVÉ za ozdobné kytičky
●  KAMILE JIRÁKOVÉ a LUĎKOVI RŮŽIČKOVI za milé uvítání  

u vstupní brány
● DOBRÉMU BYDLU za pomoc při zútulnění Klokánku
●  DĚTEM Z KLOKÁNKU TEPLICE za krásné vstupy do 

moderování
● SERVÍRKÁM za včasné vyřízení našich objednávek
●  MÉMU MANŽELOVI A DCEŘI za odvoz a přívoz všeho 

potřebného a hlavně za velkou trpělivost, kterou se 
mnou mají a za jejich podporu  Renata Vítová

Renata Vítová (vlevo) 
spolupracuje s Klokánkem 
dlouhodobě a stojí za touto akcí.

Děti si na hřišti v Bílině užily 
zábavu. Nechyběly kostýmy ani 
veselé aktivity. Charitativní akce 
měla pomoct dětem.
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Z Lubence se dětem opět nechtělo...
Ve dnech 20. 6. 2014 – 22. 6. 2014 se konal další z preventivně 
- výchovných víkendových pobytů v rekreačním zařízení Lube-
nec, kterého se zúčastnilo 18 dětí ohrožených sociálně - pato-
logickými jevy či ze sociálně slabého prostředí. Celá akce byla 
opět zorganizována Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Bílina, personálně byla zajištěna pracovníky 
uvedeného odboru s doplněním o zaměstnance Městské policie 
Bílina. Na víkendový pobyt byly vytipovány děti z evidence od-
dělení sociálně – právní ochrany dětí, které se žádného z před-
cházejících víkendových pobytů prozatím nezúčastnily. Akce 
byla financována z dotačního „Programu prevence kriminality 
pro rok 2014“ za spoluúčasti města Bíliny. 

Celý pobyt byl zaměřen na 
smysluplné trávení volného 
času dětí, na posílení jejich 
sociálních vazeb v kolektivu, 
upevnění sebedůvěry, týmo-
vé spolupráce, prohlubování 
znalostí, vědomostí a rozvoj 
manuální a sportovní činnosti. 
Nezanedbatelným smyslem 
víkendového pobytu je navá-
zání důvěry mezi pracovníky 
sociálně – právní ochrany dětí, 
kteří s těmito dětmi a jejich 
rodinami dlouhodobě pracují. 
Pro děti bylo připraveno něko-
lik her a sportovních aktivit, za 

které byly postupně odměňovány 
a ohodnoceny. Dětem se – podob-
ně jako v předchozích letech – asi 
nejvíce líbila večerní stezka od-
vahy, lesní „bojová“ hra, opékání 
buřtů a na závěr vlastní „výroba“, 
respektive zdobení triček, na kte-
ré si každé dítě podle šablony 
vytvořilo pomocí foukacích fixů 
vzpomínkové logo: „LUBENEC 
2014“. Co asi naopak děti nejví-
ce mrzelo, bylo chladnější počasí, 
kdy nemohly využít bazén v are-
álu ke koupání. Déšť se nám ale 
po celý víkend naštěstí vyhnul a 
zbývalo tak mnoho prostoru pro 

jiné neméně zajímavé a záživné 
aktivity. Celý víkendový pobyt 
byl zakončen vyhodnocením, kdy 
každé z dětí bylo odměněno di-
plomem, sladkostmi a dárky. Ty 
děti, které svým chováním nejví-
ce naplňovaly pravidla stanovená 
na počátku pobytu, byly odměně-
ny ještě zvláštní věcnou cenou, 
diplomem a medailí. Důraz byl 
mimo uvedená pravidla kladen na 
bezkonfliktní jednání v kolekti-
vu, kamarádský přístup, podporu  
a pomoc menším účastníkům  
a taktéž na výpomoc personálu 
například při přípravě aktivit.

Červnový víkendový pobyt 
byl již čtvrtým v pořadí a moh-
li bychom říci, že se pojem 
„Lubenec“ již stává v Bílině 
tradicí. Pevně věříme, že nám 
okolnosti dovolí v těchto a jim 
podobných akcích nadále po-
kračovat, a to i ještě během le-
tošního roku. Velmi děkujeme 
všem, kteří se na přípravě a re-
alizaci víkendového pobytu ja-
kýmkoliv způsobem podíleli.

Za celý tým 
Bc. Štěpán Türb,

kurátor pro děti a mládež 
OSVaZ MÚ Bílina

Baletní miniatury roztančily divadlo

Dne 13. 6. se v bílinském divadle uskutečnilo vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Bílině s názvem „Baletní miniatury“. Jak název pro-
zrazuje, šlo o několik baletních vystoupení různě tematicky zaměřených. Taneční představení bílinské ZUŠ je každoročně přehlídkou 
mladých tanečních talentů, kostýmů, světel a to vše doplňuje různorodá hudba dle jednotlivých vystoupení. Všemu předchází dlouhodobá 
příprava a poctivé tréninky pod vedením paní učitelky Petry Běláčové.  Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
Letní kino Kyselka - 3D digitální kino

Kapacita 3D brýlí na 1 projekci je max. 200 ks.
Vstupenky do letního kina v prodeji na místě, rezervace vstupenek na tel.: 775 601 266

Čt – So vždy od 18:00 hodin.
Letní kino Kyselka, Reussova ulice, 418 01 Bílina

Pátek 4. červenec od 22:00 hodin
VŠIVÁCI – 2D 

ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Hrají: Tereza Voříšková, Iva Jan-
žurová, Jiří Langmajer, Ondřej 
Vetchý
Vstupné: 100,- Kč/97 minut
P-15

Pátek 4. červenec od 24:00 hodin
300: VZESTUP ŘÍŠE – 3D
USA/Akční/Drama/Válečný/. 
České titulky.
Hrají: Lena Headey, Eva Green, 
Rodrigo Santoro
Vstupné: 120,- Kč/102 minut 
P-15

Sobota 5. červenec od 22:00 hodin 
NOE – 3D
USA/Drama/Fantasy/. České znění.
Hrají: Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Douglas Booth
Vstupné: 120,- Kč/112 minut 
P-12

Sobota 5. červenec od 24:00 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil
Vstupné: 80,- Kč/95 minut 
P-12

Čtvrtek 10. červenec od 22:00 hodin
TRANSFORMERS : ZÁNIK – 3D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/. 
Český dabing.
Hrají: Mark Wahlberg, Jack Rey-
nor, Nicola Peltz, Stanley Tucci 
Vstupné: 130,- Kč/124 minut 
P-12

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA BÍLINA

Sobota 19. 7. 
od 16:00 hodin
KONCERT PRO 

KAMERUNSKÉ KOZY 
+ 

FLY UP!
Open air jednodenní festival 

na dvou scénách. 
Součástí festivalu bude soutěž 
rockových kapel FLY UP! 2014 

probíhající na malé scéně. 
O vítězi rozhodne hlasování 

návštěvníků festivalu. 

Vstupné: 180,- Kč  
v předprodeji, 220,- Kč  

na místě

VYStOUPí KaPeLY: 
velká scéna: 

DOBROSLAV DENK
http://bandzone.cz/dobroslavdenk

DOBRÝ POCITY
http://bandzone.cz/dobrypocity

STARÁ ŠKOLA
http://bandzone.cz/staraskola

FACES ARE FICTION
http://bandzone.cz/facesarefiction

MOTORBAND
http://bandzone.cz/motorband

malá scéna:
KaPeLY FLY UP! 2014:

INFINITY
 http://bandzone.cz/infinitymetal

OSA KILLERS
http://bandzone.cz/osakillers

ŠAŠCI V MANÉŽI
http://bandzone.cz/sascivmanezi

U.M.P. 
http://bandzone.cz/ump

GALERIE POD VĚŽÍ 

Otevírací doba:
po – čt: 8:00 – 12:00;  
12:30 – 17:00 hodin

pá: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 15:00 hodin

so – ne: zavřeno
1. červenec – 31. srpen 2014 

POHLED NA BÍLINU  
A OKOLÍ PŘES OBJEKTIV 
FOTOGRAFA AMATÉRA

Výstava fotografií  
bílinské zastupitelky, fotografky  

paní Jitky Brejníkové. 
Vernisáž výstavy  

30. června od 10:00 hodin.
Vstupné zdarma.

Pátek 11.červenec od 22:00 hodin
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – 2D
ČR//Komedie/. České znění.
Hrají: Jana Stryková, Hana Vag-
nerová, Zuzana Stavná, Ondřej 
Sokol 
Vstupné: 100,- Kč/112 minut 
P-12

Pátek 11.červenec od 24:00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY: 
PROKLETÍ – 2D
USA/Horor/Thriller. České titulky.
Hrají: Andrew Jacobs, Molly 
Ephraim, Jorge Diaz
Vstupné: 80,- Kč/84 minut 
P-15

Sobota 12. červenec od 22:00 hodin
VŠIVÁCI – 2D 
ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Hrají: Tereza Voříšková, Iva Jan-
žurová, Jiří Langmajer, Ondřej 
Vetchý
Vstupné: 100,- Kč/97 minut P-15

Sobota 12. červenec od 24:00 hodin
POMPEJE – 3D
USA/Katastrofický/Romantický/. 
České titulky.
Hrají: Kit Harington, Emily 
Browning, Kiefer Sutherland, Ca-
rrie-Anne Moss
Vstupné: 120,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Čtvrtek 17.červenec od 22:00 hodin
LOVE SONG – 2D
USA/Komedie/Hudební/Drama/. 
České titulky. 
Hrají: Keira Knightley, Mark Ru-
ffalo, Hailee Steinfeld, Catherine 
Keener
Vstupné: 110,- Kč/104 minut 
MP

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA!

12.7. 2014 sobota (od 16:00)
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Pasování na čtenáře 2014

Vážení čtenáři a návštěvníci našich besed,

Bednařík a spol se loučili

Městská knihovna v Bílině opět po roce připravila pro prvňáč-
ky akci s názvem „Pasování na čtenáře“. Jde o dopolední setkání 
školáků se čtenářským programem naší knihovny, jehož součástí 
je vědomostní a soutěžní část programu, složení slibu o vzorném 
zacházení s knihami a možností rok navštěvovat knihovnu a půj-
čovat si knihy bez poplatku.

Pasovat školáky na zkušené 
čtenáře přišel opravdový rytíř  
z „Království hravé abecedy“. 

Pokladením meče na ramena 
prvňáků, ošerpováním oranžo-
vou stuhou s nápisem a vlast-

ním podpisem malých čtenářů 
do pamětní knihy byl zpečetěn 
slavnostní slib. Akce se zúčast-
nily všechny bílinské 1. třídy 
základních škol ve dnech 24.–
26. června a v úvodu je přišli po-
zdravit, popřát čtenářské úspě-

chy a pěkně prázdniny také zá-
stupci Městského úřadu Bílina.  
Fotografie ze tříden-
ní akce si můžete prohléd-
nout na stránkách knihovny  
www.knihovnabilina.cz.

Text: Petra Zaťková

budeme rádi za Vaše případné 
náměty s tématy nejrůznějších 
žánrů nebo odkazy na zajíma-
vé hosty pro skladbu pravi-
delných odpoledních setká-
vání „Čajů o páté“. Náměty 

můžete psát na náš facebook,  
www.kn ihovnab i l i na . cz ,  
na e-mail: program@knihov-
nabilina.cz nebo sdělit osobně 
při návštěvě knihovny.

Vaše Městská knihovna 

Fotbálek pro radost a pro zábavu. To bylo rozlučkové utkání 
na bílinském stadionu, kde se představil Miroslav Bednařík 
 a Milan Milčinský, spolu s nimi se loučili Petr Arpáš a Jan Ma-
jer. Známá to jména z historie bílinského fotbalu. Celou akci 
organizačně připravil brankař Miroslav Bednařík. 

„Uznal jsem, že v padesáti je 
potřeba skončit. Nyní si již za-
chytám jen pro zábavu. A spolu 
se mnou i ostatní si zahrají jen 
za starou gardu. Do Bíliny při-
jel AC Teplice a v jeho dresu 
například Přemysl Bičovský, 
Pavel Verbíř, Radek Divecký  
a řada dalších. V domácím mod-
robílém dresu se představili 
například Miroslav Příložný, 
Robert Bůžek, Jan Novák, Ra-
dek Vaník, Bedřich Hulínský či 
Petr Vrábel. Výsledek byl podle 
předpokladů, Teplice vyhráli 9:4 
po poločase 5:1. Miroslav Bed-
nařík, který hájil branku Teplic, 

zavzpomínal, kde všude působil 
– Osek, Litvínov, Tábor, Dukla 
Praha, Chomutov, Teplice, Bíli-
na, Ledvice, Modrá, Meziboří, 
Zabrušany a Hostomice. 
Opravdu úctyhodný přehled. Vý-
těžek z dobrovolného vstupného 
4512 korun byl předán dětem  
z DD Tuchlov na letní prázdni-
ny. „Jsem rád, že se mi podařilo 
dát dohromady kvalitní sestavy  
a také pomoci dětem z Tuchlova. 
Byl to moc hezký podvečer a ve-
čer.,“ dodal brankař a oslavenec 
Bednařík. Po zápase nechyběl vý-
borný guláš a povídalo se dlouho 
po setmění.  (ob)

Netradiční akce bílinské knihovny se dětem velmi líbí. Je důležité, 
aby ke knihám a čtení získaly kladný vztah.  Foto: J. Vimr

Každý nový čtenář prošel pasováním jako v pohádce. Meč na ramena 
čtenářů kladl opravdový rytíř.  Foto: J. Vimr
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Vydalo:
■  Obecně závaznou vyhlášku  

č. 3/2014 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na vybra-
ných veřejných prostranstvích.

Schválilo:
■  Uzavření smlouvy o poskyt-

nutí finanční dotace z rezerv 
města – přebytku hospodaření, 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a „SK HC Draci 
Bílina“ jako příjemcem, ve výši  
750 000 Kč na náklady spojené 
s 2. národní hokejovou ligou  
v roce 2014. 

■  Uzavření směnné smlou-
vy mezi městem Bílina 
a Židovskou obcí Tepli-
ce, jejímž předmětem je 
dle geometrického plánu 
směna pozemků o výměře  
670 m2 a o výměře 23 m2 za p. č. 
2003/4 o výměře 5 931 m2 vše  
v k. ú. Bílina. Ceny pozemků 
činí dle znaleckého posudku  
40 Kč/m2. Město Bílina uhradí 
Židovské obci Teplice rozdíl 
výměry směňovaných nemo-
vitostí, který po odečtení po-
loviny nákladů spojených se 
směnou činí 204 534 Kč. 

■  Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodáva-
jícím a Základní organiza-
cí č. 5 Českého zahrádkář-
ského svazu pod Bořněm, 
Pražské Předměstí, Bílina, 
jako kupujícím, kdy předmě-
tem smlouvy je prodej po-
zemků v k. ú. Bílina-Újezd  
v jižní části areálu – za-
hrádkářské osady, za cenu  
20 Kč/m2. 

■  Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávají-
cím a Základní organizací č. 6 
Českého zahrádkářského sva-
zu Za Chlumem, Bílina, kdy 

předmětem smlouvy je prodej 
části p. č. 1629/1 o výměře 
cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1  
o výměře cca 4 864 m2, části p. 
č. 1627 o výměře cca 1 040 m2, 
p. č. 1629/4 o výměře 18 m2  
a p. č. 1630/51 o výměře 18 m2 
vše k. ú. Bílina za kupní cenu 
20 Kč/m2. 

■  Uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi městem Bílina a městem 
Duchcov, jejímž předmětem je 
poskytování měřiče rychlosti 
městu Duchcov. 

■  Záměr prodeje podílu o veli-
kosti 405/5349 v č. p. 395/4, 
ul. Fišerova, Mostecké Před-
městí, Bílina, spolu s podí-
lem na zastavěném pozemku  
p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za 
minimální cenu obvyklou, 
která činí 200 000 Kč. Žádos-
ti se přijímají nejpozději do  
12. 8. 2014. V případě doru-
čení více žádostí má přednost 
koupě v pořadí: současný ná-
jemník, ostatní.

■  Záměr prodeje nebytového 
prostoru č. jednotky 255/101  
o výměře 46,3 m2, nacházející se  
v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské 
Předměstí, Bílina za minimální 
cenu dle znaleckého posudku, 
která činí 150 000 Kč. Žádos-
ti se přijímají nejpozději do  
12. 8. 2014. V případě doručení 
více žádostí má přednost koupě 
v pořadí: současný nájemník, 
ostatní.

■  Záměr prodeje nebytového 
prostoru č. jednotky 255/102 
nacházející se v 1. podlaží, ul. 
Aléská, Pražské Předměstí, 
Bílina, za minimální cenu dle 
znaleckého posudku, která činí 
70 000 Kč. Žádosti se přijíma-
jí nejpozději do 12. 8. 2014.  
V případě doručení více žádos-
tí má přednost koupě v pořadí: 

současný nájemník, společen-
ství vlastníků, ostatní.

■  Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 54 o velikosti 1+1, ul. Aléská 
č. p. 54, Pražské Předměstí, 
Bílina, za minimální cenu dle 
znaleckého posudku. Žádos-
ti se přijímají nejpozději do  
12. 8. 2014. V případě doručení 
více žádostí má přednost koupě 
v pořadí: současný nájemník, 
ostatní.

■  Záměr prodeje bytové jed-
notky č. 29 o velikosti 3+1  
o rozloze 64,58 m2, ul. Tep-
lická č. p. 597, Teplické Před-
městí, Bílina, za minimální 
cenu dle znaleckého posudku, 
která činí 250 000 Kč. Žádos-
ti se přijímají nejpozději do  
12. 8. 2014. V případě doru-
čení více žádostí má přednost 
koupě v pořadí: současný ná-
jemník, ostatní.

Stanovila:
■  30 členů zastupitelstva města 

na volební období 2014–2018, 
ve smyslu § 67 a § 68 zákona 
č. 128/2000 o obcích, v platném 
znění. 

Vzala na vědomí:
■  Žádost společnosti AGC Au-

tomotive Czech, a. s., Chude-
řice, o zajištění opravy veřej-
ného osvětlení v Teplické ulici  
p. č. 3/1 k. ú. Bílina a o možnost 
parkování zaměstnanců AGC 
Automotive Czech v areálu bý-
valých kasáren. 

■  Návrh zprávy o uplatňování 
Zásad územního rozvoje Ústec-
kého kraje a zároveň souhlasí 
s podáním připomínky ve věci 
vymezení „Východního ob-
chvatu města Bílina – přeložka 
silnice I/13“ v aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Ústeckého 

kraje jako veřejně prospěšné 
stavby.

■  Námitky společnosti HAKIM, 
s. r. o., podané proti výběrové-
mu řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Rekonstrukce 
bazénové vany koupaliště na 
Kyselce ve městě Bílina“.

■  Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při realizaci opravy bazé-
nu koupaliště na Kyselce.

■  Stanovisko úseku výstavby Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR ke 
studii obchvatu města Bíliny – 
varianta X.

■  Informaci společnosti Seve-
ročeské doly, a. s., Chomutov,  
o vystoupení z obecně prospěšné 
společnosti TERRA NATURA. 

■  Zápisy z jednání kontrolního vý-
boru z 23. 4. 2014 a z 9. 6. 2014.

■  Žádost manželů Kykalových  
o zjednosměrnění ul. Wolke-
rova a rozhodnutí rady města 
o zachování provozu v obou 
směrech.

■  Žádost pana Jana Šámala,  
v právním zastoupení JUDr. Ji-
řím Fílou, o sdělení stavu věci, 
týkající se odkoupení souboru 
nemovitých věcí – komplexu 
Husitská bašta městem Bílina, 
včetně odpovědi.

Rozhodla:
■  Vystoupit z obecně prospěšné 

společnosti TERRA NATURA 
se sídlem v Hrobčicích č. p. 41, 
417 57 Hrobčice, IČ 25488601, 
v souladu s článkem 21 zaklá-
dací smlouvy.

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)

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)

Rada města na své 14. schůzi konané v mimořádném termínu 25. 6. mimo jiné:
Schválila:

■  Zápis do kroniky města za rok 
2013, dle návrhu zpracovaného 
kronikářkou města Ing. Jarosla-
vou Mrázovou. 

■  Změnu provozu plavecké haly 
s využitím části areálu býva-
lého termálního koupaliště  
a výši celodenního vstupného 
ve výši vstupného hodinové-
ho, podle aktuálního ceníku 
pro plaveckou halu, v souladu 
s návrhem jednatele společ-
nosti.

Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání, které se uskutečnilo 19. 6. mimo jiné:

Rozhodla:
■  O pořadí nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku „Zemní práce 
prováděné při realizaci oprav ve-
řejného osvětlení v ulici Opletalo-
va a Fügnerova v Bílině a oprava 
chodníku v ul. Fügnerova“ dle 
směrnice č. 04/2007 takto: 1. po-
řadí fa Petr Bezold, Bílina.

Jmenovala:
■  Paní Halku Žáčkovou ředitel-

kou Kulturního centra Kaskáda, 
Bílina, příspěvková organizace,  

s účinností od 10. 7. 2014.

Vzala na vědomí
■  Informace jednatele společnosti, 

RNDr. Jaroslava Herzingera, ke 
zrušení pozice staniční sestry na 
LDN B z organizačních důvodů. 
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Volejbalisti dohnali zpoždění
První dva celodenní turnaje volejbalistů v květnu byly poznamenány nepříznivým počasím. Program turnajů musel být upravo-
ván a v posledním víkendu muselo 11 přítomných družstev podstoupit volejbalový maraton. 

Bylo sehráno 18 zápasů.  
Z celkového počtu 55 zápa-
sů základní části BVL zbylo 
jediné utkání mezi družstvy  
z Bíliny TGS a SOKOL. Toto 
utkání, jehož výsledek už ne-
může ovlivnit počet ani pořa-
dí družstev postupujících do 
zářijového vyvrcholení BVL 
2014, sehrají obě jmenovaná 

družstva mimořádně do konce 
června na některém ze svých tré-
ninků na Tyršově zahradě.
Po velmi dobrém průběhu posled-
ního turnaje základní části BVL se 
do závěrečných bojů PLAY – OFF 
probojovalo 8 družstev: Sokol, 
Kostomlaty, Deto, Kaliči, TGS, 
WC, ELE a Konopníci. Výsledek 
základní části odpovídá současné 

výkonnosti družstev, především 
jejich přístupu k tréninku a účasti 
v soutěži. Určitým překvapením 
je nepostupové až jedenácté mís-
to zakládajícího družstva bílinské 
ligy duchcovských Bombarďáků 
a velmi špatné sedmé místo loň-
ských finalistů družstva WC. Mile 
naopak překvapili volejbalisti 
Kostomlat, kteří v pohodě postou-

pili se ziskem 15 bodů z dvaceti 
možných. Bílinské trenéry těší, 
že na velmi pěkném projevu 
volejbalistů z Kostomlat se vý-
znamně podílí odchovankyně 
našeho volejbalu Lída Vrbová 
– Růžičková.
Závěrečný turnaj 19. roční-
ku BVL PLAY – OFF se koná  
v sobotu 13. září od 9 hodin. ji

Shotokan Karate-Do Masopust Bílina

Nohejbal už pošestnácté
Sportovní klub nohejbalu Autodopravy Dolů Bílina pořádá každoročně turnaj O pohár ředitele. Letos poprvé se nepodařilo najít 
na kurtech v Tyršově zahradě pro turnaj obvyklý termín v některé červnové sobotě. Proto se musel letošní již 16. ročník připravit 
a uskutečnit netradičně v neděli. Tato změna byla asi příčinou menšího počtu zúčastněných družstev. 

K prezentaci přišlo 6 druž-
stev. Proto se hrálo v jedné 
skupině systémem každý  
s každým současně na dvou 
kurtech. 15 odehraných zá-

pasů stanovilo konečné pořadí. 
Ve všech družstvech startovali 
zaměstnanci Autodopravy Dolů 
Bílina. Turnaj vzorně připravili 
a vedli pánové Bažant snad po-

dle jejich hezkých příjmení ří-
kají nohejbalisti turnaji famili-
érně „Vögel cup“. Na mnohem 
větší účast družstev se bílinští 
nohejbalisté těší na turnaji  

O pohár starosty Bíliny v 
sobotu 6. září na Tyršově 
zahradě. Bude to otevřený 
turnaj pro družstva i nejvyšší 
výkonnosti. ji

V sobotu proběhnul Přátelský 
pohár 2. kolo v Bílině pro za-
čínající karatisty, kde mohou 
předvést své dosavadní umění 
a to podle daných věkových ka-
tegorií a výkonnostních stupňů 
(barvy pásku). Oslovili jsme  
i oddíly z Ústeckého a Karlo-
varského kraje, aby se svými 
žáky přijely na závody. Tohoto 
závodu se zúčastnilo 82 závod-
níků z oddílů SKM Bílina, TJ 
MDDM Ostrov, SKP Hvězda 
Jirkov a SSC Česká Lípa.

Poprvé přijeli karatisté z Č. Lípy, 
aby porovnali své dovednosti  
z jinou svazovou organizací. Při 
rozhovoru se zástupcem výpravy 
mi bylo sděleno, že se všem závod-
níkům u nás líbilo a přijedou zase, 
když je pozveme. Závody byly po-
stavené hlavně pro ty nejmenší děti, 
které ještě nemají žádné závodní 
zkušenosti se závody. Těchto turna-
jů pro ty nejmenší je strašně málo,  
a také proto jsme je uspořádali. 
Soutěžní disciplíny jsme rozděli-
li do skupin podle věku a pásku. 
Všichni musíme říci, že to byly 
velice hezké boje v jednotlivých 
kategoriích, ale objevila se i ner-

vozita, maličko trémy a pochopi-
telně i strach při nastupování na 
zápasy. Samozřejmě se dostavil 
i pláč, když dítko prohrálo. Byl 
krásný pohled na povzbuzující ro-
diče, kteří podporovali své ratolesti  
a to nejvíce, když je viděli stát na 
stupních vítězů. 
Jsem rád, že závody proběhli ve 
velkém tempu a všichni, byli spo-
kojený. Dovolte, abych poděkoval 
rodičům, kteří si udělali čas a při-

vedli své děti na tyto závody. Po-
děkování patří také celému reali-
začnímu teamu SKM Bílina, který 
pomáhal, bez něj by to nešlo udělat 
„děkuji Oss..“ 
Nebudu psát o všech našich závod-
nících, jen jim chci poděkovat za 
reprezentaci našeho klubu SKM. 
Děkujeme sponzorům, městu Bí-
lina a Ústeckému kraji za podporu 
tohoto závodu.
Za oddíl SKBílina, R. Masopust

A jak to dopadlo:
1. místo:  sKm Bílina s počtem 

7x zlato, 8x stříbro,  
15x bronz.

2. místo:  ssC Č.Lípa 6x zlato,  
1x stříbro, 5x bronz 

3. místo:  tJ mDDm Ostrov,  
4x zlato,  
1x stříbro, 2x bronz

4. místo:  sKp Hvězda Jirkov, 
1x zlato, 5x stříbro,  
1x bronz
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Memoriál E. Altmanna podvanácté 
aneb květen v bílinské kuželně

III. ročník Meziškolního turnaje

V květnu proběhl v Bílině tradiční kuželkářský turnaj Memoriál 
Emila Altmanna. Sportovní akce na počest dlouholetého předse-
dy bílinského kuželkářského oddílu a otce současné kuželny se 
konala již podvanácté.

Jak vysvětlil Miroslav Tomiš, sou-
časný předseda oddílu, účast byla 
jako vždy velmi hojná. Turnaj ab-
solvovalo na 160 hráčů z různých 
především severočeských klubů. 
Skvěle obsazený turnaj s několika 
českými reprezentanty si však ne-

nechala ujít ani družstva z Holýšova 
od Plzně. Organizačně náročná akce 
musela být rozdělena do několika 
hracích dnů a to od 9. 5. do 25. 5.  
s výjimkou jednoho volného dne.
Pořadí na stupních vítězů v jednot-
livých kategoriích bylo následující:

Dne 19. 6. 2014 proběhl již IV. ročník Meziškolního turnaje. Jako 
v předchozích ročnících se utkali žáci Základní školy Lidická, Za 
Chlumem, Aléská a Základní škola Praktická, a to ve fotbale, který 
hráli chlapci a v přehazované, kterou hrály dívky. Týmy byly dále 
rozděleny na první a druhý stupeň. Meziškolní turnaj se i v tomto 
roce konal na sportovním hřišti Základní školy Za Chlumem. 

Meziškolní turnaj byl organizo-
ván Městským úřadem v Bílině, 
Odborem sociálních věcí a zdra-
votnictví. Turnaj byl financován  
z programu Podpora terénní práce 
2014 a z rozpočtu Města Bíliny. 
Vyhlášení výsledků a předávání 
hodnotných cen se ujal tajem-
ník Městského úřadu v Bílině,  

Ing. Ladislav Kvěch. Jsme velice 
rádi, že se tento turnaj stal již tradicí  
a nedílnou součástí konce škol-
ního roku. Dle našeho názoru se 
Meziškolní turnaj opět vydařil, 
turnaj se obešel bez vážného zra-
nění, počasí nám v tento den též 
přálo a dle ohlasů si to děti užily, 
což bylo naším cílem. I v násle- dujících letech se budeme snažit  

o to, aby byla tradice Meziškolní-
ho turnaje zachována. Velice tímto 
děkujeme ředitelce Základní školy 

Výsledky letošního ročníku
1. stupeň ve fotbale:  1. ZŠ aléská, 2. ZŠ Lidická, 3. ZŠ Za Chlumem, 

4. ZŠ praktická, 
2. stupeň ve fotbale:  1. ZŠ Lidická, 2. ZŠ Za Chlumem, 3. ZŠ praktická, 

4. ZŠ aléská 
1. stupeň v přehazované:  1. ZŠ Za Chlumem, 2. ZŠ aléská, 

3. ZŠ Lidická, 
2. stupeň v přehazované:  1. ZŠ Za Chlumem, 2. ZŠ Lidická, 

3. ZŠ aléská, 4. ZŠ praktická. 

Zástupci vítězného družstva 
VTŽ Chomutov A zleva Radek 
Hejhal, Arnošt Filo, Karel Valeš 
a Martin Vršan. Radek Hejhal 
vyhrál i kategorii mužů a je 
českým reprezentantem.
  Foto: Miroslav Tomiš

Meziškolní turnaj se v Bílině stal již tradicí. Zázemí pro jeho konání 
poskytla vzhledem k velkému počtu účastníků ZŠ Za Chlumem. 

Poháry vítězům předával tajemník Městského úřadu v Bílině 
Ing. Ladislav Kvěch.

Vzpomínka na 
Emila Altmanna

Muži:
1. Radek Hejhal, vtŽ Chomutov a  522 celkem
2. miroslav Šnejdar ml., asK Lovosice 1 509 celkem
3. Karel valeš, vtŽ Chomutov a 485 celkem

Ženy:
1. tereza Odstrčilová, Loko Ústí 2 460 celkem
2. Irini sedláčková, Žižkov 457 celkem
3. Lenka Šlajerová, Holýšov B 451 celkem

Družstva:
1. vtŽ Chomutov a 1 915 celkem
2. asK Lovosice 1 1 857 celkem
3. trnovany 1 813 celkem

Pan Emil Altmann byl 
dlouholetým předsedou 
Kuželkářského oddílu 
TJ Lokomotiva Bílina, 
členem výboru TJ Loko-
motiva Bílina, správcem 
kuželny a až do svých 
75 let i aktivním hráčem 
kuželek. 

Kuželky začal hrát už v roce 
1952 v Duchcově, následně 
se podílel na vybudování 
kuželny v Jenišově Újezdě 
a po likvidaci této obce  
a přestěhování do Bíli-
ny vedl výstavbu kuželny  
a vznik kuželkářského od-
dílu v Bílině. Bílinská ku-
želna byla v roce 1978 uve-
dena do provozu především 
jeho zásluhou.Pan Altmann 
zemřel 9. srpna roku 2002 
ve věku 82 let. Na počest 
jeho památce se proto od té 
doby každoročně konají ku-
želkářské memoriály.

Za Chlumem Mgr. Flenderové, 
učitelům všech zúčastněných škol, 
samotným žákům, městu Bílina  
a Městskému úřadu. Š. Lukáč
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