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● Z deníku MP Bílina ● Bílina získala dotaci na zvyšování kvality vzdělávání ● Na Kyselce můžete potkat vzácného brouka 
● Aktuality z bílinské nemocnice ● Setkání obyvatel zaniklých obcí již potřinácté ● Bílinský aerobik byl opět úspěšný

Víceboje žactva jsou oblíbenou soutěží mladých atletických talentů. Bílinská atletická přípravka 
i skupiny starších dětí jsou poměrně často líhní nových talentů. Ty bude AK Bílina potřebovat, 
pokud se bude chtít dále dlouhodobě držet v 1. atletické lize.

Bílinské víceboje žactva opět prokázaly kvalitu

Hurá, začínají prázdniny!

Plný stadión, ve tvářích na-
pětí a zároveň radost, ideální 
počasí, stánek s občerstve-
ním, poháry a cenné dary. 
Taková byla atmosféra tra-
dičních vícebojařských zá-
vodů mládeže, které se opět 
uskutečnily za podpory Sku-
piny ČEZ v Bílině.

I když se závody uskutečnily 
v brzkém termínu, zúčastnilo 
se jich hned 122 mladých atle-
tů, kteří se vykazují atletickou 
všestranností. Neskutečně vy-
soké číslo opět dokázalo, že se 
víceboje těší u dětí v přípravce 
a v domácím oddílu AK Bílina 
oblibě. Dohromady není vůbec 
jednoduché skloubit rychlost, vy-
trvalost, odraz a sílu. Ve starších 
kategoriích pak přichází navíc 
technické disciplíny, jako skok 

o tyči, disk, skok vysoký apod. 
Závody krajské úrovně opět pro-
kázaly, že se v Bílině pořádají 
kvalitní mítinky a že se zde na-
chází líheň kvalitních vícebojařů, 
kteří se neztratí ani na republiko-
vé úrovni. Vždyť téměř ve všech 
kategoriích měli domácí zastou-

pení na stupních vítězů. Za zmín-
ku stojí kvalitní výkony domácích 
atletů. Elév Aleš Slouka ovládl 
kategorii elévů ve čtyřboji sluš-
ným ziskem 1 217 bodů. Doros-
tenec Pavel Prchal předvedl z pl-
ného tréninku 5 516 bodů, což ho 
prozatím řadí na první místo re-

publikových tabulek v desetiboji, 
a bude jistě favoritem červenco-
vého mistrovství republiky.
Vřelý dík patří Skupině ČEZ, 
která byla partnerem mítinku, 
a těšíme se opět na další závo-
dy, které letos u nás v Bílině pro 
mládež uspořádáme!

Hned poté, co v pátek 27. června obdrží žáci a studenti vysvědčení za uplynulý školní rok, rozutečou se domů a dva měsíce je 
ve škole nikdo neuvidí. Začínají totiž letní prázdniny, na které se školáci většinou těší prakticky již od prvních zářijových dnů. 

Odpočinou si také učite-
lé, protože každodenní de-
setiměsíční výuka a často 
i výchova dětí je psychicky 
i fyzicky velmi náročná. 

Zpět do školních lavic usednou 
děti opět 1. září. 
Ti, kteří budou skládat oprav-
né zkoušky, se ve škole uká-
žou ještě v týdnu před kon-

cem prázdnin. I když děti mají 
z tak dlouhého volna radost, pro 
většinu rodičů je to spíš starost 
s programem a u menších dětí 
s hlídáním. V Bílině každoroč-

ně o prázdninách probíhají 
příměstské tábory a také růz-
né klasické tábory především 
v režii DDM. Nejinak by 
tomu mělo být i letos.

Starosta města Bíliny přeje všem dětem krásně strávené prázdniny
plné sluníčka a učitelům zasloužené příjemné odpočinkové dny. 

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

Kličkujícího vozidlo
Operátor kamerového systému 
bílinské městské policie si ve 
večerních hodinách všiml kličku-
jícího vozidla, jehož řidič zcela 
zjevně neovládal řízení vozu. 
Nejprve řidič při odbočování 
z kruhového objezdu vjel do 
protisměru, následně ve vedlej-
ší ulici vjel několikrát na chod-
ník a dokonce narazil do domu. 
Poté však pokračoval v jízdě. Jen 
zázrakem jeho divoká jízda ne-
skončila dopravní nehodou nebo 
zraněním chodců. Motohlídka 
strážníků byla na vozidlo operá-
torem ihned upozorněna. Stráž-
níci vozidlo zastavili a na místo 
přivolali Policii ČR. Při dechové 
zkoušce bylo řidiči naměřeno 
2,19 promile. V případě odsouze-
ní za přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky může řidič skon-
čit až na jeden rok ve vězení. 

Muž s ručním granátem
Na služebnu MP Bílina se do-
stavil oznamovatel, který tvrdil, 
že v blízkosti jedné z bílinských 

základních škol se pohybuje muž, 
jenž před chvílí našel ruční granát 
a nyní ho má v kapse. I přesto-
že se reálnost tohoto oznámení 
v prvním okamžiku jevila být vy-
soce nepravděpodobná, byla na 

uvedené místo vyslána nejbližší 
hlídka strážníků. Když se stráž-
níci muže, který měl mít u sebe 
údajně granát, zeptali, co to má 
vlastně v kapse, odpověděl jim, 
že jen kus starého železa, které 
nalezl na nedalekém železničním 
náspu. Když poté sáhl do kapsy, 
aby strážníky přesvědčil o prav-

divosti svého tvrzení, místo kusu 
starého železa vyndal skutečně 
zkorodovaný ruční granát. Hlídka 
okamžitě učinila veškerá nutná 
opatření, přivolala na místo Poli-
cii ČR, zajistila místo a upozorni-

la obyvatele nedalekého bytové-
ho domu na možnost evakuace. 
Přivolaný policejní pyrotechnik 
nebezpečný předmět zajistil 
a odvezl k odborné likvidaci. 
Městská policie v souvislosti 
s nálezy staré munice upozorňuje, 
že i v případě, že nalezená muni-
ce je na povrchu zrezivělá, může 

být plně funkční, a to i v případě, 
že munici chybí některé součásti, 
jako například zapalovač, pojist-
ka a podobně. Uvnitř se může stá-
le nacházet náplň, která může při 
manipulaci vybuchnout. Při ná-
lezu jakéhokoli předmětu připo-
mínajícího munici, volejte ihned 
tísňovou linku Policie ČR – 158. 

Zmatený, polonahý muž
Operační středisko MP Bílina ob-
drželo oznámení o muži, který na 
jednom z bílinských sídlišť zma-
teně pobíhá po silnici, obnažuje 
se a dělá nepořádek. Hlídka stráž-
níků na uvedeném místě zjistila 
polonahého muže, který se snažil 
o sebepoškozování tím, že se ro-
zebíhal proti zdi domu a veškerou 
svojí silou do zdi tělem a hlavou 
narážel. Muž nebyl schopen prak-
ticky žádné smysluplné komuni-
kace. Strážníci byli nuceni muži 
v dalším sebepoškozování zabrá-
nit přiložením pout. Muž byl poté 
za asistence strážníků převezen 
sanitou do příslušného zdravot-
nického zařízení. 

Poděkování bílinským profesionálním 
hasičům a hlídce městské policie.

Třešničková zábava
Kdo šel v pátek 13. 6. 2014 odpoledne po náměstí v Bílině, mohl 
zaslechnout hudbu, která se ozývala z hotelu U lva.

 Konala se zde „ Třešničková 
zábava“, pro kterou kuchyně 
hotelu připravila i zvláštní jí-
delní lístek. Zábava probíhala 

v rodinném kruhu až do večer-
ních hodin. Nechyběla ani tra-
diční tombola.

Růžičková Eliška

Velice ráda bych touto cestou poděkovala profesionálním 
hasičům z Bíliny a zároveň také sloužící hlídce městských 
strážníků za perfektní zásah. 

Dne 6. 6. 2014 kolem 10:00 
dopoledne při odstranění 
utopeného pejska uvízlého 
v jezu na řece Bílině (kousek 
nad kruhovou křižovatkou 
Hlavní a Břežánská ulice). 
Hasič slanil na laně přímo 
nad jez a s pomocí kolegů 
ubohého utopeného hafa-
na odstranil z řeky. Městští 
strážníci zajišťovali hasičům 
klid při práci. Vím, že je to 

jen zlomek toho, co musí ha-
siči a strážníci při své práci 
dělat, ale buďme rádi, že je 
tady máme a važme si jejich 
náročné práce. 
Ještě jednou, veliký dík, sta-
teční hoši a nesmím zapome-
nout na strážnici, která též 
u zásahu byla, za vaši neleh-
kou práci.

Brejníková Jitka,
zastupitelka města.

Výpůjční doba 
během letních 

prázdnin 
(od 1. 7. 2014 - do 31. 8. 2014)

CENTRÁLNÍ KNIHOVNA - MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 21
Tel: 417 823 224

Půjčovna pro dospělé, čítárna
po 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
út 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
st              ZAVŘENO
čt 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
pá 9.00 – 12.00          –
so              ZAVŘENO

Půjčovna pro mládež
po 9.00 – 12.00 13 – 16
út 9.00 – 12.00 13 – 17.00
čt 9.00 – 12.00 13 – 17.00

POBOČKA ZA CHLUMEM Tel: 417 829 411
po 9.00 – 12 13.00 – 17.00
út              ZAVŘENO
čt 9.00 – 12 13.00 – 17.00

POBOČKA PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ Tel: 417 821 263
po 9.00 – 12 13.00 – 17.00
út ZAVŘENO
čt 9.00 – 12 13.00 – 17.00
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Procházka kyselským parkem může přinést zajímavá setkání
Park na Kyselce je oblíbeným místem procházek Bíliňanů. Krásná místní příroda poskytuje domov 
mnoha živočichům, mezi kterými je i několik ohrožených druhů. Pravidelnými obyvateli lázeňského 
parku jsou každoročně na jaře třeba čolci. 

V trouchnivějících stromech ky-
selské aleje žije brouček páchník 
a na chodníku se můžete potkat 
klidně i s roháčem obecným, 
největším broukem Evropy. Mně 
se to nedávno poštěstilo. Na fo-
tografii je samička tohoto brou-
ka, která se bezmocně zmítala 
v poloze na zádech bez zjevné 
schopnosti otočit se. Tak jsem jí 

pomohla. Samičku od samečka 
rozpoznáte na první pohled a to 
díky menším kusadlům. Samečci 
větší kusadla využívají přede-
vším k bojům o samičky, a i když 
díky tomu vypadají hrozivěji, 
sílu stisku v nich narozdíl od sa-
miček příliš nemají.
Roháčové to ve svém krátkém 
životě vůbec nemají jednoduché. 

Roháče obecného na cestě 
rozhodně nepřehlédnete. Je 
však chráněný a rozhodně mu 
neubližujte.

Dospělí jedinci se objevují od 
konce května do začátku srpna 
a jsou nejvíce aktivní ve večerních 
hodinách, žijí však pouze několik 
měsíců. Jejich larvy přitom pro-
cházejí dlouhým několikaletým 
vývojem. Roháč je u nás chráněný 
a vyskytuje se pouze na několika 
místech ČR. Važme si toho, že Bí-
lina je jedním z nich. simi

Prosba
Redakce Bílinského zpra-
vodaje prosí paní Dorotku 
Kohoutkovou, která po-
skytla článek do Bílinské-
ho zpravodaje o Prvňáčcích 
z roku 1945, aby se ozvala 
vedoucí redakce Janě Šim-
kové. Redakci se ozval 
další možný spolužák a rád 
by se s paní Kohoutkovou 
spojil. Děkujeme.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat Technickým službám města Bílina za vzorně prováděný úklid v 
oblasti Panelového sídliště,konkrétně průchod u knihovny/známý starousedlíkům jako u hodi-
náře. Každé ráno je zde zameteno a čisto, zvláště v poslední době, kdy úklid provádí ženy z 
tzv.majoritní společnosti. Jmenovitě bych chtěla vyjádřit velké díky Bedřichovi Kubastovi,ve-
doucímu střediska. Průchod totiž v letních měsících silně zapáchá. Místní si ho často pletou s 
veřejným WC a to i za bílého dne. Požádala jsem pana Kubastu o pomoc a pracovníci během 
půl hodiny vše spláchli vodou. Čisto tu bohužel vydrží max. do odpoledních hodin. Večer je 
opět schodiště plné odpadků. O parku raději nemluvě. Je to takový boj s větrnými mlýny a nebýt 
Technických služeb Bílina, brodíme se tu po kolena v odpadcích. Stačí se zde projít v neděli 
odpoledne. Baumgartnerová Anna, 

pobočka Městské knihovny Panelové sídliště Bílina

Bílina získala dotaci pro základní školy

Začátek projektu byl dle projekto-
vé žádosti plánován na 1. června, 
ovšem skutečná realizace projek-
tu může být zahájena až po vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
respektive po podpisu Prohlášení 
příjemce dotace. Na tento doku-
ment město Bílina zatím čeká. Za-
tím tedy probíhají přípravné práce 
tak, aby se mohly hlavní aktivity 
projektu od září rozeběhnout.

O čem projekt je?
Cílem tohoto třináctiměsíčního 
projektu je poskytnout podporu 

žákům, kteří jsou ohroženi škol-
ním neúspěchem nebo předčas-
ným ukončením školní docház-
ky. V praxi může jít například 
o děti, kterým se v důsledku 
rozvodu rodičů zhoršil školní 
prospěch, nebo třeba o děti s ně-
jakým zdravotním handicapem 
(omezená schopnost pohybu a 
orientace apod.) Těmto dětem 
se po dobu trvání projektu do-
stane individuální podpory ve 
formě doučování, konzultace s 
odborníky (psycholog, etoped) 
či materiální pomoci ve formě 

výpočetní techniky, výukových 
materiálů, školních pomůcek. 
Dalšími aktivitami projektu jsou 
například diagnostika a práce s 
třídním kolektivem, vzdělávání 
a supervize pedagogů, evaluace 
nebo tvorba lokální strategie zá-
kladního vzdělávání. 
Bílina získala na uvedený pro-
jekt dotaci ve výši  téměř 11,9 
milionu korun, což pokrývá 
veškeré náklady projektu. Tuto 
částku tvoří z 85 % příspěvek z 
Evropského sociálního fondu a 
15 % se podílí ČR prostřednic-

tvím státního rozpočtu. 
Jde o pilotní projekt OPVK, kde 
příjemcem dotace jsou obce. 
Toto zacílení má dle MŠMT 
jako řídícího orgánu programu 
OPVK zintenzivnit spoluprá-
ci škol a jejich zřizovatele a 
napomoci jejímu zlepšování. 
Předpokladem je, že projekty 
podobného typu budou pokra-
čovat i v novém programovém 
období a školy i jejich zřizova-
telé dostanou možnost dlouho-
dobějšího čerpání podpory.

simi

Město Bílina jako obec s rozšířenou působností získala dotaci na projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání na 
Bílinsku, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0016 podaného do Výzvy č. 46 v rámci Operačního programu vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Do projektu jsou zapojeny 3 základní školy z Bíliny a základní škola z Hostomic. Vzhledem k tomu, že 
žadatelem byla obec s rozšířenou  působností, zapojit se mohly i školy ve spádovém území obce, ovšem se souhlasem svého 
zřizovatele.
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Topná sezona skončila, nyní 
jsou na řadě odstávky
Severní Čechy – Zhodnocením uplynulé topné sezony a do-
končením přípravy letošních odstávek se zabývali manažeři 
provozních jednotek ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ 
na severu Čech. Jak se shodli, topná sezona měla standardní 
průběh a byla jednou z nejteplejších za posledních sedm let. 

Provozní jednotka v Bílině 
má za sebou první topnou 
sezonu s dodávkami tepla 
pro město Ledvice. Podle 
jejího manažera Petra Smrže 
byla až na nečekanou poru-
chu na technologickém za-
řízení v ledvické elektrárně, 
které je společné pro provoz 
obou bloků, bezproblémová. 
„I když horkovod je poměr-

ně nový, bude pochopitelně 
během plánované odstávky 
podroben preventivní revizi, 
stejně jako centrální napá-
ječ pro město Bílinu. V jeho 
případě počítáme s kontrolou 
všech armatur a výměnou 
některých dosluhujících ven-
tilů,“ poznamenal na závěr 
Petr Smrž.

 Ota Schnepp

Bílina 14. 7. – 18. 7. 2014
Odstávka centrálního napáječe 
z Elektrárny Ledvice. Loka-
lity: Za Chlumem, Teplické 
předměstí, město Střed, sídliš-
tě SuNN, primární odběry páry 
VS ČD a Hradlo, nové odběry 

na napáječi Pražské Předměs-
tí 1,2 (odběry MÚ Bílina, ČP, 
správní budova SD). 
Dodávky pro sídliště Pražské 
Předměstí 1 a 2 bude zajištěn 
ze záložního plynového zdroje.

České vydání knihy „Napříč Bílinskem - naší domovinou“ 
spatří světlo světa na podzim!!!

Rybářský „Den dětí“ 
7. 6. 2014 Bílina – Bezovka

Třicítka dětských rybářů proseděla téměř celou sobotu u rybní-
ka v Bílině v Bezovce. Místní rybářský svaz uspořádal závody 
ke Dni dětí. I přes úmorné vedro se ryby nenechaly odlákat 
od návnad. 

Rekordem na háčku byl úhoř, 
který měl 72 cm a kapr 67 cm. 
Chytalo se systémem vytáhni - 
pusť. Závod se hodnotil podle 
součtu délky všech nachytaných 
ryb. Výhercem se stal Dominik 
Skuthan, který nachytal cel-

kem 1167 cm. Ceny v hodnotě 
3500 kč věnovali sponzoři: Ry-
bářské potřeby Trousil Teplice, 
Brambůrkárna Ohníč, Libor Hlin-
ka Litoměřice - výroba třpytek 
a Městský úřad Bílina.

Jaroslav Vimr

Největší radost z úlovků měli asi ti nejmenší. V porovnání s jejich 
vzrůstem totiž velikost ryby ještě vynikla.

Milí přátelé, kamarádi a sympatizanti, už druhým rokem pro Vás připravujeme vydání české 
mutace trojdílné knihy Wolfganga Wodraschkeho a kol., která pojednává o historii Bílinska z 
pohledu původních obyvatel. Dílo vyšlo v minulých letech pro potřeby sdružení rodáků Bílin-
ska v Německu. 

než konečně sedláky o výhodách 
elektrického světla přesvědčil. 
Obyvatelé želenic byli předsta-
vitelem obce pozváni k veřejné-
mu shromáždění a úředník jim 
vysvětlil novinku – elektrické 
světlo. Vše bylo jasné, až na 
problém, kde by měl být trans-
formátor umístěn. Všichni si lá-
mali hlavy, až jeden člověk vstal 
a řekl: „To je úplně jednoduché, 
pan transformátor může spát u 
mě, ale na jídlo půjde každý den 
do jiného domu.“ 

Kroje v Českém středohoří 
Každodenní pracovní kroj se 
do současnosti příliš nezměnil. 
Skládá se z proužkované, větši-
nou červené vlněné sukně (fla-
nel), která sahá až po kotníky, v 
létě pak místo toho sukni z kali-
ko tkaniny, živůtku bez rukávů 
z tmavé tkaniny, ze šněrovač-
ky, přesto pak kabátek z kalika. 

Košile sahá až ke krku. Rukávy 
se šněrují pod loktem a tak se 
nafouknou. Nedělní a sváteční 
kroj se skládá z nepříliš široké 
sukně sahající až po kotníky. 
Sukně je vlněná a mezi oblíbené 
barvy patří červená. Vyskytují 
se i hnědé, modré nebo zelené 
hedvábné sukně, v létě pak z po-
tištěného kalika. Přes úzký živů-
tek se nosil kabátek sahající do 
pasu. Vzadu měl šos, pod ním 
pak krátké odstávající záhyby. 
Rukávy byly na ramenou na-
brané, vyplněné kajčím peřím, 
kolem zápěstí pak opět zúžené. 
Vpředu se kabátek zapínal na 
háčky. Kolem krku ležel čtyř-
rohý límec sahající na ramena. 
Přesto se nosil pestrý hedvábný 
šátek s visícími střapci. Hlavu 
si selky pokrývaly malými bílý-
mi, bohatě vyšívanými čapkami 
s krajkou. Vzadu na čapce byla 
velká, pestrá, ozdobná vázanka 

ze široké dlouhé hedvábné stu-
hy, s dlouhými visícími konci. 
Kolem krku nosily selky něko-
lik šňůr granátů, bohaté ženy 
pak dvakrát nebo třikrát omota-
né řetězy ze zlatého filigránu, s 
křížem, do kterého byl zasazen 
velký kámen, nebo se zlatým to-
larem na prsou. K tomu patřily 
bílé punčochy a nízké boty. 
Bílina 2006 o.s.

Jeho překlad proto přinese čes-
kým čtenářům zajímavé, neotře-
lé a mnohdy kontroverzní vní-
mání české historie z pohledu 
Němců. Kromě obecně známých 
faktů kniha nabídne zajímavou 
exkurzi do tradic, anekdot, sty-
lu života a méně známé historie 
regionu. Jako malou ochutnávku 
Vám teď nabízíme krátké úryv-
ky z knihy, která bude obohace-
na o obrázky Bílinska ze sbírek 
pana Tomáše Matějky. 
Kniha by měla vyjít na podzim 
tohoto roku. Nebude volně pro-
dejná, zdarma ji od nás získají 
školy a knihovny i jiné veřejné 
instituce, které projeví zájem. 

Anekdoty ze Želenic 
Po dlouhém zvažování se obecní 
rada Želenic v roce 1911 roz-
hodla napojit vesnici na veřej-
nou elektrickou síť. Byl to dlou-
holetý boj představitele obce, 
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Vlastimil Netušil si jako jediný přivezl cenu i pohár, přesto byla celá 
výprava bílinských baltíků velmi úspěšná. Účast na mezinárodních 
soutěžích je pro děti velmi cennou zkušeností.

Paní Marta s Alešem Hámou foto: rodinný archiv

Oční Optik Marta Novotná v top desítce
V prvním ročníku celorepublikové soutěže Optika roku, kte-
rou pořádá produkční agentura Iva Production Agency, s.r.o.  
(mj. je vydavatelem společenského a odborného magazínu Brýle  
a Móda) ve spolupráci s MSOO,o.s.( sdružení optiků a optomet-
ristů, odborníků z oboru optiky a optometrie) a SONS ČR (Sjed-
nocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky) 
zaznamenala velký úspěch firma Oční Optik Marta Novotná, je-
jíž pobočku můžete najít i na Mírovém náměstí v Bílině. 

Z 961 přihlášených optik z celé 
ČR se díky hlasování spokoje-
ných zákazníků dostala mezi 
deset nejlepších. Finále soutěže 
se uskutečnilo při charitativním 
koncertu Lubomíra Brabce & Ja-
roslava Svěceného 5. června 2014 
v Praze v Betlémské kapli , který 
uváděl Aleš Háma. Titul nakonec 
po hlasování poroty získal pan 
Prymus z Opavy, ale už samotná 
nominace mezi „top ten“ je pro 
firmu obrovský úspěch a slav-
nostní večer byl krásnou třešnič-
kou na dortu. Nejvíce, ale paní 

Martu těší, jak sama říká: „že lidé 
oceňují naší práci a zároveň jsme 
přispěli na dobrou věc“. Součástí 
slavnostního večera byl totiž, kro-
mě vyhlášení Optiky roku, i křest 
štěňátka vodícího psa s předáním 
finančního daru z došlých sms 
Středisku výcviku vodicích psů 
pro nevidomé SONS ČR.
Firma Oční Optik Marta Novotná 
děkuje tímto všem zákazníkům a 
příznivcům, kteří jí dali své hlasy 
a přispěli k tomu, že dosáhla tako-
vého úspěchu.

Milan Zábranský

Baltíci na finále v polském Řešově
Na mezinárodní finále soutěže v programování Baltie 2014 se o víkendu 6. – 8. 6. sjelo na 150 soutěžících z Polska, Česka, Slovenska 
a z Běloruska. Na finále samozřejmě nemohli chybět ani bílinští Baltíci.  V letošním roce se zúčastnili: Michal Švec, Matěj Špinka, 
Lukáš Moravec, Josef Šutka, Michaela Špinková a Vlastimil Netušil. 

Cesta byla 
úmorná. Vy-
jížděli jsme 
ve čtvrtek 
v podvečer. 
V pátek dopo-

ledne jsme si prohlédli Řešov-
ské sklepy a střed města, zbyl 
i čas dát si zmrzlinu, hranolky 
apod.. Odpoledne jsme se uby-
tovali v luxusním hotelu An-
dresen a hurá na slavnostní za-
hájení soutěže do středu města. 
V sobotu nás autobus odvezl 
už se vším všudy do areálu 
školy WYZSZA SZKOLA 
INFORMATYKI I ZARZAD-
ZANIA, která je úplně mimo 
město. 
Po nezbytných formalitách 
a prezenci byly děti rozděleny 
do pracovních skupinek pod 
vedením studentů univerzity. 
S většími dětmi problém ne-
byl, pro ně to bylo dobrodruž-
ství, ty se nakonec domlouvaly 
zpravidla anglicky a nakonec 
si to moc chválily. S malými 
jsme museli chodit, i když pů-
vodně byl i pro doprovod dětí 
nabídnut zajímavý program. 
Nejdříve měli programátoři tři 
hodiny na vypracování 8 úloh 

různé obtížnosti.  Na odpoled-
ne pro ně byly připraveny různé 
workshopy jako programování 
robotů, aktivity v tělocvičně, ale 
všem se nejvíce líbila prohlídka 
malé ZOO, kde dominovaly al-
paky. Každý měl možnost si je 
pohladit. To nadchlo jak malé, tak 
i dospělé účastníky. Univerzita je 
používá ke zvířecí terapii. 
V 17 hodin pak bylo slavnostní 

vyhlášení výsledků. Letos velmi 
překvapivé, protože kromě pohá-
rů byly i diplomy a velmi pěkné 
ceny pro prvních 10 v každé ka-
tegorii. 
Bílinští Baltíci bojovali ze všech 
sil a vyplatilo se. Vlastimil Netu-
šil až překvapivě vybojoval první 
místo v nejstarší kategorii a vy-
hrál dokonce notebook.
Velmi dobře dopadl i Lukáš Mo-

ravec, který byl 12 z 60 účast-
níků v jeho kategorii. Ale ani 
ostatní nezklamali. Většinou 
se umístili kolem středu star-
tovního pole. 
Po vyhlášení jsme dostali 
něco k večeři a jeli jsme již 
naším autobusem do města 
na projekci řešovské fontány. 
Všem se moc líbila a velká 
část dětí se tam samozřejmě 
i zmáchala. Nebyl problém se 
u autobusu převléci do suché-
ho a kolem 11 večer jsme vy-
razili velmi spokojení směrem 
k domovu. I když cesta byla 
opět úmorná, proběhla velmi 
dobře, ani jsme nestáli nikde 
na dálnici  a po ránu jsme už 
byli v Praze. A do Bíliny to 
vlakem už známe. 
Přestože cenu a pohár si při-
vezl jen Vlasta, pro ostatní to 
byla příjemná zkušenost a na 
památku jim zůstalo originál-
ní tričko s emblémem soutěže 
a originální machr šňůrka s vi-
zitkou.
Kdo pojede příští rok? Roz-
hodně musí umět doře pro-
gramovat v Baltíkovi, aby 
postoupil přes školní, okresní, 
krajské a národní kolo.  
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Nemocnice mění svou tvář k lepšímu

Aktuality z bílinské nemocnice

Bezkontaktní tonometr v oční ambulanci HNsP Bílina
V oční ambulanci HNsP v Bílině bude od června tohoto roku 
k dispozici nový bezkontaktní tonometr -přístroj k měření ni-
troočního tlaku. Měření nitroočního tlaku patří k základním 
vyšetřením u očního lékaře. Je důležité pro záchyt pacientů se 
zeleným zákalem (glaukomem) a pro sledování účinnosti léčby 
glaukomu. 

 Glaukom je závažné onemoc-
nění zrakového nervu. Pro 
jeho záludnost se mu také ně-
kdy říká „tichý zloděj zraku“. 
Pokud se nejedná přímo o gla-
ukomový záchvat, tak člověk 
sám zvýšený nitrooční tlak ne-
pozná, nic ho nebolí. Postup-
ně může docházet k zužování 
zorného pole a k nám nezřídka 
přichází pacient již s pokroči-
lým stadiem glaukomu. Vrátit 
ztracený zrak ale v těchto pří-

padech ani současná moderní me-
dicína nedokáže. 
Zásadní je prevence. Pokud je gla-
ukom zjištěn včas, o svůj zrak se 
pacienti bát nemusí úspěšnost léčby 
kapkami nebo operací bývá velká. 
Doporučujeme oční vyšetření a kon-
trolu nitroočního tlaku u každého po 
40 – 45 roce věku, kdy se pravděpo-
dobnost onemocnění zvyšuje. 
Měření nitroočního tlaku bezkon-
taktním tonometrem je jednodu-
ché, rychlé a bezbolestné. Oka se 

Dříve pacienty při vstupu do areálu vítala šedivá nevzhledná zeď 
s vrátnicí. Dnes se před návštěvníkem nemocnice již při vstupu 
otevře celý areál jako na dlani a obklopí ho upravená zeleň, 
pohodlné chodníky a přívětivá atmosféra prostředí.

Prostředí nemocničního areálu zpříjemňují nově vysázené 
stromy, keře a ozdobné záhony s různými letničkami, trvalkami, 
sukulenty a dalšími rostlinami. Výsadba zeleně v HNsP je z velké 
části darem od Severočeských dolů.

Kolem nemocniční budovy vznikají nová parkovací místa, aby 
měli pacienti možnost bez problémů zaparkovat co nejblíže 
vchodů. Parkování v celém areálu je bezplatné.

Podstatnou součástí zdravotnického zařízení jsou pohodlné 
bezbariérové cesty s dostatkem laviček k odpočinku. Na snímku 
je první část nového bezbariérového chodníku vedoucímu k 
zadnímu vchodu. Jeho dokončení a instalace laviček proběhne po 
odchodu společnosti provádějící zateplení.

Fotografie a informace poskytl Mgr. Zdeněk Rendl

V bílinské nemocnici panuje čilý ruch. V současné době zde probíhá rekonstrukce levé části spodního křídla, kde budou 
mít ordinace praktičtí lékaři s pohotovostí, a pavilón bývalé plicní ambulance se přestavuje na lůžkové oddělení.

Výrazná modernizace se týká 
také přístrojového vybavení, 
nábytku a dalšího zařízení. 

Průběžně se daří navazovat spo-
lupráci s novými lékaři a usilov-
ně se jedná o rozšiřování rozsahu 

stávající zdravotní péče v HNsP. 
Zvenku není možné přehlédnout 
atraktivní fasádu a nová okna 

nemocničního objektu, nové 
chodníky, parkoviště a parko-
vé úpravy, viz. fotogalerie.

vůbec nedotýkáme a pacient cítí 
jen fouknutí proudu vzduchu do 
oka. Výhodou nového přístroje je 
také to, že před vyšetřením není 
nutné žádné kapání. 
Zakoupení přístroje velmi ví-
tám. Pro pacienty je bezkontakt-

ní měření nitroočního tlaku 
velkým přínosem a jsem rád, 
že se tímto krokem bílinské 
pracoviště definitivně zařadí 
k moderním očním ambulancím 
v našem regionu.

prim. MUDr. Aleš Čech
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Setkání obyvatel zaniklých obcí již potřinácté

ZŠ Za Chlumem zaplnila bílinské divadlo

Jedna z organizátorek, paní Fialová (ve žlutém), se snažila, aby zábava 
nevázla a všechny stoly obcházela, aby s lidmi prohodila pár slov.

Někteří návštěvníci srazu s sebou přivedli i mladší rodinné 
příslušníky. Několikagenerační rozdíl rozhodně nebránil v dobré 
zábavě. Vpravo bývalí obyvatelé Břežánek u společného stolu.

V sobotu 14. června se v KD Fontána v Bílině uskutečnil již 13. ročník 
srazu obyvatel zaniklých obcí Břežánky a Jeníšův Újezd. Setkání za-
hájil a všechny přivítal starosta města Bíliny Josef Horáček. Obě obce 
musely v 70. letech 20. století ustoupit těžbě uhlí a jejich obyvatelé byli 
nuceni se odstěhovat. Velká většina z nich našla nové domovy v Bílině 
a blízkém okolí, někteří však i mnohem dále od rodného severu Čech. 

Setkání obyvatel zaniklých obcí 
každoročně organizuje paní Alž-
běta Fialová společně s Hanne-
lore Mrázkovou. „Mysleli jsme, 
že letos již setkání neuspořádá-
me, nakonec jsme uspořádali 
a přišlo ještě více lidí, než kdy 
jindy,“ sdělila jedna z organizá-

torek paní Fialová. Sama pochází 
z Jeníšova Újezda a setkávání 
s dalšími bývalými obyvateli jí ješ-
tě kromě dochovaných fotografií 
připomíná obec, kde měla domov. 
„Vidíte, tady v tom domě jsem 
bydlela,“ ukazuje na staré černobí-
lé fotografii malebnou ulici s pár 

domy a zelení. V sálu kulturního 
domu se přitom již zčásti zaplnil 
parket tančícími páry. K poslechu 
i tanci hrála Malá muzika Chomu-
tov. V sálu a předsálí bylo zhruba 
170 lidí, Čechů, Němců, místních 
i z dálky. Všichni se ale skvěle 
bavili, navštěvovali mezi stoly 
a vzpomínali nebo probírali aktu-
ální dění, protože mnoho lidí se 

kromě těchto srazů běžně stýká. 
Příští, čtrnáctý ročník bude stát 
za to, paní Alžběta Fialová to-
tiž ten rok oslaví krásné životní 
jubileum a to 80 let. Setkání tak 
bude možné pojmout částečně 
i jako narozeninovou oslavu ak-
tivní organizátorky, která se za-
sloužila o vytvoření této pěkné 
společenské tradice. simi

5. června 2014 uspořádala ZŠ Za Chlumem v Bílině svoji aka-
demii. Byla přehlídkou zájmové a školní činnosti a pro většinu 
dětí a pedagogů vyvrcholením jejich celoroční práce. Celkem se 
podařilo připravit devatenáct různých vystoupení, v nichž se se-
tkali žáci přípravného ročníku, prvního a druhého stupně.

Nadšení diváci mohli shlédnout 
různá taneční a pohybová vystou-
pení, například aerobic, zumbu, 
country tanec a další. Nechyběla 
vtipná scénka a také pohádka, kte-
rou napsali sami žáci. Představili 
se recitátoři a zpěváci, kteří v prů-
běhu roku úspěšně školu repre-

zentovali. Obě deváté třídy si tra-
dičně zazpívaly rozlučkové písně. 
Hlediště bílinského divadla pras-
kalo ve švech a ti, co přišli, nelito-
vali. Nadšený potlesk diváků byl 
žákům a pedagogům zaslouženou 
odměnou a oceněním.

Mgr. Pavlíčková Andrea
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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

Koncert v proluce již patří k tradičním jarně - letním akcím bílinské 
ZUŠ. Různorodá hudební vystoupení pod širým nebem jednoznačně 
oživují bílinské náměstí a přilákají mnoho kolemjdoucích.

Foto: V. Weber

Sobota 28. červen 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: 150,- Kč/124 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
Vstupenky v prodeji na místě.

Sobota 28. červen od 24.00 hodin
NA HRANĚ ZÍTŘKA – 3D
USA/Akční/Sci-fi/. České titulky.
Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, 
Bill Paxton, Jeremy Piven 
Vstupné: 130,- Kč/114 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 
Vstupenky v prodeji na místě.

Čtvrtek 3. červenec od 22.00 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO 
HROBU- 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Charlize Theron, Seth Ma-
cFarlane, Amanda Seyfried, Liam 
Neeson 
Vstupné: 110,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 4. červenec od 22.00 hodin
VŠIVÁCI – 2D 
ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Hrají: Tereza Voříšková, Iva Janžu-
rová, Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Pátek 27. červen 
od 18.30 hodin

BÍLINSKÉ 80´ NA VZDUCHU
Vystoupí legendární 
česká rocková kapela 

ABRAXAS.  
Jako předkapela vystoupí 

KORADOBAND.  
Speciální host:  

MARTIN POŠTA & POSTE 
RESTANTE.

Po koncertě následuje 
diskotéka 80´let.  

Vstupné: v předprodeji 150,- Kč 
na místě 200,- Kč

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.

Vstupné: 100,- Kč/97 minut/zvuk 
DD 5.1/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/
zvuk DD 5.1/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/
zvuk DD 5.1/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/zvuk 
DD 5.1/ 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/
zvuk DD 5.1/P-12/

Videoukázka: 
http://www.youtube.com/watch-
?feature=player_detailpage&-
v=1KcIeqpxS84

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA!
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„Čaj o páté“ se včelařem
O tom, že některé koníčky se mohou až ve zralém věku stát oprav-
dovým koněm a láskou na zbytek života, je setkání s Jiřím Bidr-
manem, členem bílinského Českého svazu včelařů a též učitelem 
hudby místní základní umělecké školy.

„Včelařský“ Čaj o páté probě-
hl v pondělí 2. června v krásně 
voňavé atmosféře. Klubovnu 
knihovny zalila vůně medu, 
propolisu, medoviny, svíček 
a litého perníku paní Hany Bi-
drmanové. Navíc, vědomosti 
o přírodě, včelstvu 
a hmyzí rodině není vůbec špat-
né oživit si i po několika letech 

ukončené školní docházky. Poslu-
chači po ukončení besedy ocenili 
i možnost zakoupení medových 
produktů.
Během odpoledne přítomným ná-
vštěvníkům zpestřil posezení hud-
bou na klavír Jiří Bidrman osob-
ně. Bylo to pohodové odpoledne 
v knihovně.

Petra Zaťková
Povídání se včelařem a učitelem hudby v jedné osobě je pro 
návštěvníky knihovny zajímavým zážitkem. Foto: Jaroslav Vimr

10. International Roots & Blues festival
6. 7. 2014 Zahradní dům (altánek), Teplice. 12. 7. 2014 Lesní kavárna Kafáč, Bílina. Již po desáté se ve dnech 6. a 12. 7. 2014 usku-
teční festival věnovaný bluesové hudbě pod názvem 10. International Roots & Blues festival, který již od roku 2005 představuje 
špičkové umělce nejen z ČR. Od roku 2011 je vstup na festival zcela zdarma a tím je přístupný všem. Cílem festivalu je dát prostor 
nejen tradičním bluesovým kapelám, ale také příbuzným žánrům jako je například jazz, folk, soul, atd.

V neděli 
6. července 
se ve 14:00h 
u s k u t e č n í 

satelitní festival 10. ročníku 
Roots & Blues festivalu v lá-
zeňském altánku Zahradního 
domu v Teplicích. Zahrají zde 
čtyři kapely: Rohypnol Missi-
ssippi Aussig (Ústí n. Labem), 
Good Biscuits (GB), M. w/o 
The Electric Blue (Děčín), Jus-
tin Lavash (GB)
Hlavní festival proběhne v so-
botu 12. 7. 2014 v lesní kavárně 
Kafáč v areálu lázní Kyselka ve 
městě Bílina. Vystoupí zde šest 
kapel. Festival zahájí v 16:00h 
česko-slovenská akustická folk-
-bluesová formace Petra Börne-
rová trio. Koncert se uskuteční 
při příležitosti 10. výročí společ-
ného koncertování manželského 
dua, bílinské rodačky zpěvačky 
Petry Börnerové a slovenského 
hudebníka a pořadatele festivalu 
Tomáše Bobrovniczkého. Trio 
doplní speciální host na perku-
se, Tomáš „Humphrey“ Bob-
rovniczký.
Po triu bude následovat vy-
stoupení britského folk-blue-
sového dua Good Biscuits. 
26letá multi instrumentalistka 
a zpěvačka Leonie Evans se 
narodila v Londýně, v sou-
časné době však působí v 
Bristolu. Kapelu Good Biscu-
its (Dobré sušenky) založila 
s britským kytaristou Bene Sa-

yerem, kterého potkala v Bristolu. 
Jejich vzájemná sympatie a láska 
k jazzu, blues a folku je přivedla 
k myšlence založení dua. Reper-
toár tvoří jejich oblíbené písničky 
s vlastními aranžmá. Název Good 
Biscuits je pocta americké zpě-
vačce Memphis Minnie, což je 
také název jedné její skladby.
Jako další zahraniční host se před-
staví zvolenská kapela ZVA 12-28 
Band, která je unikátem nejen na 
slovenské a české scéně, ale nepo-
chybně i minimálně v evropském 
měřítku. Kapela koncertuje již od 
roku 1990 a má na kontě několik 
alb a zahraničních úspěchů. Lídr 
kapely Noro Červenák si vypraco-
val autorský styl, který si bere stej-
nou mírou z elektrického i akus-
tického blues, nechybí mu trocha 
„šílenosti“ alternativních ikon typu 
Captaina Beefhearta či Toma Wait-
se, jak je i v nejlepším zámořském 
blues zvykem. Převážně mísí tem-
né výpovědi s ironií a sebeironií.
Po ZVA... bude následovat vystou-
pení trošku mimožánrového hosta, 

česko-amerického zpěváka a kyta-
risty Kamila Krůty, který vystupuje 
pod jménem Koonda Holaa. Rodák 
z Čech migrující mezi USA a Evro-
pou svou tvorbu označuje jako psy-
chadelické country/noir western. 
Jeho hudební minulost je spjata s 
mnoha soubory (např. F.P.B., The 
Stoogies, The Residents, Lydia 
Lunch, Už jsme doma), ale tento-
krát zahraje jako one-man-band.
Večerní blok odstartuje pražská 
formace Jiří Maršíček trio, které 
hraje dravé elektrické blues. jež se 
pohybuje po celém bluesovém hu-
debním spektru, ovlivněn nejzná-
mějšími elektrickými bluesovými 
kytaristy jako je Stevie Ray Vau-
ghan, Freddie King, Sean Costello, 
Albert King. Mladý a talentovaný 
kytarista a zpěvák Jiří Maršíček 
patří k nové generaci českých 
bluesmanů, který se bezpochyby 
vyrovná již kytaristům typu Mar-
cel Flemr nebo Jan Stehlík.
Závěr večera a letošního ročníku 
bude patřit mostecké kapele B.B. 
band v čele s harmonikářem a „blue-

sologem“ Bohoušem Budinou 
a expresivním a emocionálním 
zpěvákem a kytaristou Vladimí-
rem Orlovským. Kapela si do 
svého repertoáru vybírá jak blue-
sové standardy, tak i méně známé 
skladby např. z dílny Jimmyho 
Reeda, Glena Keisera, Darrella 
Mansfielda a Bena Harpera, kte-
ré přetváří k obrazu svému. Vý-
sledkem je zcela originální polo-
-akustický projekt, kde si na své 
přijdou jak milovníci Mississippi 
Delta blues, chicagského blues, 
tak i jazzu, amerického country 
nebo folku.

Satelitní akce:
5. 7.  Justin Lavash, Eurokemp 

Barbora, Oldřichov u 
Duchcova

11. 7.  Petra Börnerová trio, 
Eurokemp Barbora, 
Oldřichov u Duchcova

13. 7.  Good Biscuits, Blues 

Bahnhof, Praha

Festival pořádá občanské sdru-
žení Pure Music za finanční 
podpory města Bíliny, města 
Teplice, generálního partnera 
Czech Waters - Česká voda, 
partnerů (skupina ČEZ, S&E, 
Music Data a další) a medi-
álních partnerů (Gama rádio, 
rádio Proglas, Český rozhlas 
Sever, 5+2 týdny, Bílinský 
zpravodaj, Deník a další).

Pure Music o.s.
www.puremusic.cz
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Rada města na své 13. schůzi konané 11. června mimo jiné:
Schválila:

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a Hipodromem Most, a. s., jako 
příjemcem ve výši 40 000 Kč na dět-
ský den pod názvem Škola hrou, který 
se konal 17. června pro MŠ a dále se 
bude konat 25. června 2014 pro ZŠ.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina jako dárcem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako ob-
darovaným ve výši 25 000 Kč z Pro-
gramu podpory sportu ve městě Bíli-
na – rezerva pro sportovní organizace 
na účast týmů mladších a starších 
žáků na mezinárodní turnaj v Hradci 
Králové ve dnech 20. 6.–22. 6. 2014. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina jako dárcem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako 
obdarovaným ve výši 40 000 Kč 
z Programu podpory sportu ve městě 
Bílina – rezerva pro sportovní organi-
zace na účast týmu starších dorosten-
ců na mezinárodním turnaji v Polsku 
(Wroclav) ve dnech 3. 7.– 6. 7.2014. 

■  Výzvu, zadávací podmínky, návrh 
smlouvy a návrh na oslovení pěti 
firem k podání nabídky na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném pod-
limitním řízení podle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, na dodávky s názvem „Re-
konstrukce technologie chlazení na 
zimním stadionu v Bílině“.  

■  Program prevence kriminality města 
Bílina na rok 2014/2 a předložení 
žádosti o dotaci projektů prevence 
do druhého kola Programu prevence 

kriminality MVČR na rok 2014, dle 
předloženého návrhu. 

■  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího  podnikání mezi 
společností HILPRESS Česká re-
publika, s. r. o., Důlní 439, Bílina 
418 01 jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem pro-
storu sloužícího  podnikání na ad-
rese Tyršova 320, Bílina o celkové 
výměře 145,51 m2.s platností od 
01.07.2014 na dobu neurčitou s vý-
povědní dobou dle  § 2312 zákona 
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

■  Řádnou účetní závěrku společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, za rok 2013.

■  Návrh jednatele společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, 
na ponechání vykázaného zisku ve 
výši 5.117.858,22 Kč jako nerozdě-
leného zisku minulých let pro krytí 
ztrát let budoucích. 

Souhlasila:
■  S udělením výjimky nad počet dětí 

stanoveného prováděcím právním 
předpisem. V přípravné třídě ZŠ  
Lidická může být pro školní rok 
2014/2015 zapsáno 19 dětí za před-
pokladu, že toto zvýšení počtu není 
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti 
školy a jsou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví. 

Zamítla:
■  Žádost manželů Kykalových o 

jednosměrnění ul. Wolkerova a 

trvá na zachování provozu v obou 
směrech.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku « Rekonstrukce technologie 
chlazení na zimním stadionu v Bílině“.  
O pořadí nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „Generální oprava 
hlavního výtahu v Hornické nemocni-
ci s poliklinikou v Bílině“ dle směrni-
ce č. 04/2007  a to:

●  1. pořadí: Výtahy Vaněrka, s. r. o., 
Duchcov

Vzala na vědomí:
■  Informaci vedoucího odboru nemo-

vitostí o zajištění posudku technic-
kého stavu objektů lázní a návrhu 
opatření.

■  Splnění usnesení , kterým bylo ulo-
ženo pověřit vedoucího stavebního 
úřadu dokončením prodeje bytů 
a prostor sloužících k podnikání 
v prodaných domech města: 
●  a) Za Chlumem 737, byt č. 22, 1+1 

v 7. podlaží, 
●  b) Teplická 597, byt č. 29, 1+3 

v 7. podlaží, 
●  c) Fišerova 395, prostor sloužící 

k podnikání, 1. podlaží, 
●  d) Aléská 255/54, býv. ubytovna 

1+1, 8. podlaží, 
●  e) Aléská 255/101, býv. NP baráč-

níci, 1. podlaží, 
●  f) Aléská 255/102, býv. sklad CO, 

1. podlaží, 
●  g) Za Chlumem 733, prostor slou-

žící k podnikání, 1+3, 1. podlaží. 

■  Stavební úřad navrhne zvýhodněnou 
cenu za m2 a opatření pro uskuteč-
nění prodeje těchto bytů a prostor 
k podnikání.

■  Návrh zprávy o uplatňování Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kra-
je a doporučuje uplatnit připomín-
ku ve věci vymezení „Východního 
obchvatu města Bílina – přeložka 
silnice I/13“ v aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Ústeckého kra-
je jako veřejně prospěšné stavby.    

■  Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport z 05.05.2014.

■  Informace jednatele společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina,  o provozu společnosti.

■  Zprávu nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky společnosti 
k 31.12.2013.

■  Zprávu dozorčí rady obchodní spo-
lečnosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina, z 10. června 
2014.

■  Informaci jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina,  k problema-
tice protialkoholních a protitoxi-
komanických záchytných stanic 
v Ústeckém kraji. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

I hejtman má nárok na dovolenou

Hejtman Ústeckého kraje společně s manželkou vyrazili do Maďarska 
na zájezd, který organizovala vedoucí Klubu důchodců I paní Fialová.

Velký hotel s venkovním bazénem a wellness zázemím 
evokuje mořské letovisko.

Hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček s manželkou a občané města Bíliny si vyjeli do jeskynních lázní do města Tapolca 
v Maďarsku. 

Byli ubytováni v hezkém 
hotelu Pelion, kde byli za-
jištěny veškeré služby. 

V suterénu mohli využívat něko-
lik bazénů s termální vodou, růz-
né procedury či léčbu v jeskyni. 

Během pobytu podnikali výlety 
do okolí Balatonu. 
Počasí jim přálo, všichni plně 

relaxovali. Pobyt se opravdu 
vydařil.

Růžičková Eliška

S úplným zněním usnesení  
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)
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Jak dát gól, si bílinští neporadili

Hubáček Mezinárodním Mistrem

Tato otázka se stává pro bílin-
ský tým v zápase zásadní. Ani 
v posledním domácím utkání 
s podprůměrným Milešovem 
se nepodařilo domácím skó-
rovat. Hráčům nelze upřít 
snahu, běhají, vytvářejí stálý 
tlak na soupeře, ale finální 
fáze se nedaří. Potom se na-
skytne otázka, jestli se podaří 
soupeři proměnit ojedinělou 
šanci a hrozí ztráta tří bodů.

To se málem stalo ve 21. minutě, 
kdy brankář domácích Vondráček 
musel dvakrát likvidovat vylože-
nou šanci hostů. O dvě minuty poz-
ději stejně skvěle zasáhl ochránce 
svatyně Milešova, když s vypětím 
všech sil zneškodnil nájezd Kotě-
šovského. Další obrovská šance 
domácích přišla před koncem po-
ločasu, kdy postupně Schuchardt a 
Vlasák neproměnili tutovky.
V druhém poločase tlak domácích 
sílil, ale vyložené šance prostě 

Bílinský střelec SSK 0715 MTs 
Pavel Hubáček, si v sobotu 14. 6. 
vystřílel svůj první mistrovský 
titul. Stal se Mezinárodním Mis-
trem veteránů ve střelbě ze vzdu-
chové pistole (VzPi40), výbor-
ným nástřelem 373 kruhů. Závod 
se konal v rámci 24. Mezinárod-
ního mistrovství ČR ve sportovní 
střelbě veteránů  v Plzni. Účast-
nilo se 245 střelců z 18 zemí  Na 
závěr připomeňme, že se vloni 
na stejných závodech stal vice-
mistrem v disciplíně Sp30+30. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchů v dobře rozjeté sezóně.                 

Milan Zábranský

nebyly. Hosté šetřili čas a v od-
poledním vedru viditelně ztráceli 
sílu. Několik rohů, které dobře 
zahrával Baran, odvrátili jen se 

Bílina – Milešov 1:0 np (0:0)
Sestava: Vondráček - Bečvařík (66. Vosátka), Mergl, Pavlíček, Baran - 
Schuchardt (69. Katrenič), Augusta, Vlasák, Záhradský, Levý - Kotěšovský 
(79. Gutsch)

štěstím. Nakonec se dočkali zá-
věrečného hvizdu. V penaltách se 
vytáhl domácí brankář Vondrá-
ček, který nejprve rukou zastavil 
„panenkovskou„ penaltu hostů 
a ve třetí sérii se zaskvěl zákro-
kem u levé tyče. Protože Mergl 
a Vlasák své střely jistě proměnili, 
Bílina získala dva body. 
„Ve velkém horku náš tým dřel, 

herní převaha byla jasná v průbě-
hu celého utkání. Několik branko-
vých příležitostí jsme si vytvořili, 
do konce jsme je ale bohužel do-
táhnout nedokázali. Proměňová-
ní šancí nás trápí celou sezónu. 
Uvidíme, zda se nám podaří útok 
v průběhu letní pauzy posílit“, 
okomentoval průběh zápasu prezi-
dent FK Bílina Petr Procházka.

Po skvělé polovině sezony, kdy Bílina vylétla na přední místa tabulky, se občas objeví i smůla. 
Zápas s Milešovem rozhodly až penalty.

Foto: Plzeň
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Bílinský aerobik byl opět úspěšný
Poslední závod této sezóny se konal v Krupce 7. června. Přivez-
li jsme si jeden stříbrný a jeden zlatý pohár. Soutěž byla velmi 
úmorná, protože bylo velké teplo, ale všechny děti a hlavně i rodi-
če to zvládly na výbornou. 

Poslední rozlučku s touto sezó-
nou, jsme měli v pondělí 9. červ-
na. Dětem jsme připravili pohoš-
tění, jako dík za jejich celoroční 
práci a těm nejmenším medaile. 
Všem moc děkujeme za krásné 
kytky a dárečky a těšíme se na 
další sezónu. 
A jaký byl tento rok?
Opět velmi úspěšný. Choreogra-
fie se velmi líbily, děti byly moc 

šikovné a my trenérky jsme si uži-
ly každý závod. 
Největším úspěchem této sezóny 
bylo, že naše nejmenší družstvo 
Cipísek také vyhrávalo a naše 
malé holčičky ukázaly, že je ae-
robik baví.
A jak to bude dál?
Nyní si užíváme zaslouženého 
volna a těšíme se na prázdniny. 
Další naší akcí bude soustředění 

aerobiku, kde budeme tvořit nové 
choreografie na další závodní se-
zónu. Na soustředění jedeme opět 
do Nové Vsi nad Nisou, kam se 
všichni moc těšíme.
A jak další školní rok?
Přihlášky na kroužky si může-
te vyzvednout od 13. 6. 2014. 
V příštím školním roce připravu-
jeme několik kroužků aerobiku.
Aerobik je krásný sport. Můžu to 
potvrdit z vlastní zkušenosti. Mé 
děti začaly s aerobikem, když jim 
bylo 4 a 6 let a tomuto sportu se 
věnují stále, i když jsou už dospě-
lé. Aerobik je jejich koníčkem. Pro 
někoho může být aerobik závodní 
sport, ale pro spoustu dětí to může 

být sport rekreační. Z tohoto dů-
vodu jsme pro vaše děti připravili 
aerobik pro začátečníky, který po-
vede má dcera, která dvanáct let 
aktivně závodila. Děti se nebudou 
učit pouze aerobikové kroky, ale 
do hodin bude zařazeno posilo-
vání pro větší sílu a zpevnění těla 
a protahovací cviky na zlepšení 
flexibility. Dále budeme přibírat 
nové děti do kroužku aerobiku 
pro nejmenší, který je určen pro 
děti od 4–7 let. Do těchto krouž-
ků se mohou přihlásit všechny děti 
a uvidíme, komu se tento sport 
zalíbí a bude se mu chtít věnovat 
i nadále. Těšíme se na vás.

Věra Ryjáčková

Rekonstrukce zelené haly v Bílině potrvá rok
Město Bílina získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozá-
pad (dále ROP SZ) finanční prostředky na realizaci projektu 
s názvem „Rekonstrukce zelené haly v Bílině“ Žádost o dotaci 
byla podána do výzvy ROP SZ č. 44 - oblasti podpory 1.2 Podpo-
ra revitalizace a regenerace středních a malých měst. 

Dotace činí 85 % celkových 
způsobilých výdajů tj. 19 627 
157 Kč. Celkové výdaje projek-
tu jsou 23 090 774 Kč, město 
Bílina ze svého rozpočtu zajistí 
3 463 617 Kč. Rekonstrukcí 
a přestavbou víceúčelové spor-
tovní haly vznikne ucelený 

komplex poskytující služby pro 
sportovně - rekreační vyžití obyva-
tel města i návštěvníků. Bílina zís-
ká moderní zázemí jak pro místní 
sportovce, tak i reprezentativní pro-
story pro pořádání větších akcí. Ve 
sportovní hale bude zrekonstruován 
hrací povrch, plášť budovy a výpl-

ně otvorů, dále budou vybudovány 
přístavby s kompletním zázemím 
pro diváky i sportovce. Stavební 

práce na rekonstrukci budovy 
započaly v květnu a potrvají do 
května 2015.

Malí Cipískové dostali medaile a na závěr nesmělo chybět 
společné foto.

Rozlučka s aerobikovou sezonou proběhla za mohutné účasti. 
Uplynulý rok byl pro bílinský aerobik opět velmi úspěšný.
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