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● Dotace umožní Bílině další rozvoj ● V Hrobčicích rozhodne referendum ● Bílinské školky nejsou obsazené  
● Minigolf v Bílině otevřen ● Relaxační víkend na zámku Zbiroh ● Jarní střelecká sezona začíná ●

Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme

Májový jarmark láká do parku na Kyselce
První květnová sobota (3. 5. 2014) bude již tradičně patřit Májovému jarmarku. Lázeňský areál na Kyselce zaplní na celý 
den stánky, atrakce, hudebníci, divadelníci a návštevníci. Rozmístění scén se ani letos nemění, zůstává Hlavní scéna na 
letním amfiteátru, Scéna na Kafáči, Historická scéna, Scéna U Kádi a Dětská scéna. 

Na co se můžete těšit? Pro-
gram láká na opravdové 
hvězdy. 
Na Hlavní scéně by měla 

vystoupit například Leona Ma-
chálková , Věra Špinarová nebo 
Miro Žbirka. 
Program je sestaven tak, aby 

si přišli na své téměř všech-
ny věkové kategorie. Teď jen 
nezbývá než doufat, aby vyšlo 
počasí a celý jarmark se vydařil 

dle představ pořadatelů i ná-
vštěvníků. 

Kompletní program 
najdete na straně 9.

Do Bíliny se začátkem května sjedou zahraniční partneři našeho města. K příležitosti uspořádání mezinárodní konference 
přijedou do Bíliny hosté z německého Dippoldiswalde, ukrajinského Nowowolynsku, polského Bilgoraje, litevského Kelme  
a slovenského Stropkova. 

Jedná se převážně o zástupce  
z vedení měst nebo vedoucí 
úřadníky či politické reprezan-
tanty. Cílem setkání je prohlu-
bování partnerských vztahů  
a také předávání zkušenos-
tí z fungování veřejné správy  
a různých oblastí života města. 
Po pátečním příjezdu delegací  
a ubytování bude v sobotu do-
poledne následovat konference 
k výše uvedeným tématům. Jak 
prozradil tajemník městského 

úřadu Ladislav Kvěch, mezi pro-
bíranými tématy nebudou chybět 
třeba investice, životní prostředí, 
doprava a další náměty dle spe-
cifik jednotlivých hostů. Sobotní 
odpoledne bude v Bílině patřit 
májovému jarmarku. Ten jistě 
rádi navštíví také zahraniční hos-
té v doprovodu zástupců bílin-
ské radnice nebo sami. Bílina se 
také ráda pochlubí svými školami  
a dalšími zařízeními. Na neděli je 
pak při chystán výlet do Oseka, 

Ledvické elektrárny a slavnostní 
večeře. Hosté budou ubytová-
ni v Hotelu U Lva a společnost 
jim budou dělat zástupci vedení 
města Bíliny a také pověření za-
městnanci úřadu. Celá akce nese 
název Setkání partnerských měst 
– kraj, ve kterém žijeme. Na část 
nákladů na tento projekt získa-
la Bílina dotaci z Fondu malých 
projektů Euroregionu Elbe/Labe. 
Získané prostředky jsou urče-
né na pokrytí nákladů pro české  

a německé účastníky akce, proto-
že podmínkou získání dotace bylo 
spojení s německým partnerem.  
V tomto případě se Bílina opět ob-
rátila na nedaleké Dippoldiswalde, 
které zajistilo partnerství také pro 
březnové setkání seniorů v Bílině 
či loňské Hry bez hranic. Zbylé 
náklady na projekt uhradí město 
částečně ze svého rozpočtu a také 
díky Skupině ČEZ, Fondu hejtma-
na Ústeckého kraje a Severočes-
kým dolům.

Co přináší Bílině partnerství se zahraničními městy?
Díky partnerství s německým Di-
ppoldiswalde může Bílina žádat do-
tace na česko-německé projekty vět-
šího či menšího rozsahu. Vzhledem  
k přeshraniční blízkosti obou partnerů 
by byla škoda této možnosti nevyužít.  
V posledních dvou letech takto re-

alizovala Bílina tři projekty (včet-
ně Setkání partnerských měst)  
a navázala tak na úspěšné projekty 
z období let 2006 a 2009. Loňská 
povedená akce Mezinárodní hry 
dětí se vydařila natolik, že u zahra-
ničních partnerů vyvolala zájem  

o pořádání podobných akcí. Bílin-
ské děti tak již strávili o loňských 
prázdninách týden u moře v Polsku 
a projekt zaměřený na děti chystá 
také litevské Kelme. Mezinárodní 
spolupráce však skýtá ještě mnoho 
dalších možností, třeba společné 

sportovní akce, návštěvy sportov-
ců, výměnné zkušební pobyty atd. 
Všechny tato otázky budou partneři 
probírat na společném setkání v Bíli-
ně a jistě padne několik zajímavých 
podnětů na další rozvoj mezinárodní 
spolupráce. simi

Dippoldiswalde Nowowolynsk Bilgoraj Kelme Stropkov

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

Bleskově objasněný případ
Pouhý jeden den stačil policis-
tům z obvodního oddělení v Bí-
lině k objasnění případu vloupá-
ní do vozidla, ke kterému došlo 
v noci z úterý na středu. Tehdy 
ještě neznámý pachatel po roz-
bití okna předních dveří vnikl do 
osobního automobilu zaparkova-
ného v Ledvicích a odcizil z něj 
autorádio a cigarety v celkové 
hodnotě dva a půl tisíce korun. 
Policisté bleskově zjistili jeho 
totožnost a sdělili mu podezření 
z přečinu krádeže, za který mu 
hrozí až dvouleté vězení.

Vykradená auta
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Trnova-
nech vloupal do zaparkova-
né dodávky. Pod rouškou tmy 
zloděj rozbil boční okénko vo-
zidla, ze kterého si odnesl jen 
téměř bezcenný flash disk navíc  
s malou kapacitou. Oznamova-
tel vyčíslil škodu na vozidle na 
dva tisíce korun, ve věci byly 
zahájeny úkony trestního říze-

ní pro přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví až dvou-
letý trest odnětí svobody.
Stejný trest hrozí v případě dopa-
dení i dalšímu zatím neznámému 
zloději, který vykradl osobní au-
tomobil v Bílině. Z vozidla odci-
zil autorádio a několik krabiček 
cigaret, celková škoda v tomto 
případě přesáhla částku čtyř tisíc 
korun.

Ze vzteku ničil cizí majetek
Ze spáchání přečinů poškození 
cizí věci a výtržnictví se bude 
před soudem zodpovídat 25letý 
muž z Teplicka. V sobotu ve-
čer se v centru Bíliny pohádal 
na zábavě, vyšel proto ven na 
ulici a ze vzteku začal ničit 
cizí majetek. U venku zapar-
kovaného auta poškodil zpětné 
zrcátko, u dalšího vozidla ko-
panci zničil karoserii a rozbil 
i skleněnou výplň vchodových 
vrat do domu. Poškození, kteří 
s hádkou neměli vůbec nic spo-
lečného a měli pouze smůlu, 
že si muž vybíjel zlost na je-

jich majetku, vyčíslili škodu na  
16 tisíc korun.
Několik minut po činu ho na 
základě popisu zadrželi bílinští 
policisté, kteří mu při dechové 
zkoušce naměřili 1,5 promile 
alkoholu v dechu. Noc strávil 
muž v policejní cele a ráno si 
převzal sdělení podezření z pře-
činů, za které mu hrozí až dvou-
leté vězen

Honička s kriminalisty 
skončila v řece
Tepličtí kriminalisté dopadli 
35letého muže, který se dlouhé 
roky skrýval před spravedlností. 
Hlídka kriminalistů prováděla za-
čátkem týdně operativní činnost 
v Bílině, kde si jeden z policistů 
povšiml muže, který odpovídal 
popisu hledané osoby.
Když ho požádali o předložení 
dokladů, nebyl schopen hodno-
věrně prokázat svou totožnost  
a uvedl smyšlené jméno. Poli-
cisté ho vyzvali, aby je dopro-
vodil na služebnu, s čímž kon-
trolovaný souhlasil, proto mu 
nenasadili pouta.
Když přicházeli ke služebnímu 
vozidlu, muž se dal znenadání 
na útěk. Z ulice Antonína Sovy 
za plného provozu přeběhl hlav-
ní tah z Teplic na Most a jen ná-
hodou ho nesrazilo žádné auto. 
Policisté začali muže pronásle-
dovat a také museli proběhnout 
mezi projíždějícími automobily. 
Když podezřelý uviděl, že má 
pronásledovatele “za patami“, 
skočil z břehu rovnou do řeky 
Bíliny s pocitem, že do vody za 
ním nikdo nepůjde.
To se ale spletl, protože jedním  
z kriminalistů byl i instruktor 
Krajské pořádkové jednotky, kte-
rý ani na chvilku neváhal a do 
řeky se vrhnul za ním. Když se 
muž snažil vylézt na protější břeh 
z vody, která oběma sahala až po 
prsa, proti trénovanému policisto-
vi neměl šanci. Byl zpacifikován  
a dopraven zpět na břeh, kde jemu 
i policistovi pomohli z vody další 
kriminalisté.
Na služebně, kam byl muž es-
kortován, bylo hned jasné, proč 
neváhal skočit do ledové vody. 
Po tři roky, kdy byl v celostátním 
pátrání, na něj totiž vydány dva 
příkazy k zatčení a dva příkazy 
k dodání do výkonu trestu odně-

tí svobody, kde má strávit přes 
tři roky za prodej drog, krádeže  
a maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání.

Z kanceláře ukradl mobil
Bílinští policisté sdělili podezření 
z přečinu krádeže 38letému muži, 
který měl začátkem března ukrást 
mobilní telefon. Podle zjištěných 
důkazů využil nepozornosti ženy, 
u které podepisoval nějaké do-
kumenty a ze stolu v kanceláři 
odcizil odložený mobilní telefon 
v hodnotě 15 tisíc korun. Pokud 
soudce uzná podezřelého vinným, 
může ho poslat až na dva roky za 
mříže.

Vloupání do stavebnin 
objasněno
Bílinští policisté sdělili podezření 
ze spáchání přečinu krádeže dvě-
ma mužům ve věku 37 a 24 let, 
kteří se v polovině února vloupali 
do prodejny stavebního materiálu. 
Po předchozí vzájemné dohodě 
vnikli předem připraveným otvo-
rem v oplocení do areálu staveb-
nin a následně z něj odcizili osm 
šestimetrových tyčí armovacího 
železa. Oběma v minulosti trestně 
stíhaným mužům hrozí až tříleté 
tresty odnětí svobody.
Společně s nimi se do areálu 
vloupali ještě další dva spolupa-
chatelé, provinění jednoho z nich 
bude vzhledem k jeho nízkému 
věku projednáváno zvlášť, další 
muž, jehož totožnost už policisté 
také znají, se zatím před sprave-
dlností skrývá.

Z budovy zmizely barevné 
kovy
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině kradl ba-
revné kovy. Zloděj z neobývané 
budovy, která je nabízena k pro-
nájmu, odcizil nerezová dveřní 
madla, hliníkové lišty a parapet.
Zástupce poškozené společnos-
ti vyčíslil škodu na odcizených 
věcech na pět tisíc korun, na 
dalších přibližně 45 tisíc korun 
odhadl náklady na uvedení po-
škozených částí budovy do pů-
vodního stavu. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a poškození 
cizí věci, za které trestní zákoník 
stanoví maximálně dvouletý trest 
odnětí svobody.
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Dotace umožní Bílině další rozvoj

Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 28. dubna tomu bude již rok, co nás navždy opustila  

paní Daniela Píchová
Se zármutkem stále vzpomínají

manžel Václav, dcera Simona s manželem Petrem, 
syn Václav, vnoučata Daniel, Michaela a Vašek 

a ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem,  

kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.

Město Bílina získalo v nedávné době další dotační prostředky na realizaci investičních i neinvestičních akcí. Velkým 
úspěchem je přidělení dotace na rekonstrukci Zelené haly, která si o investici říká již dlouhou dobu. Projekt spočívá  
v realizaci přístavby a rekonstrukci sportovní haly v Bílině. 

Stavba bude nadále využívá-
na jako sportovní hala. Vlast-
ní hrací prostor bude rozšířen 
a v dalších dvou přístavbách 
budou vybudovány prosto-
ry sociální zázemí sportov-
cům, rozhodčím i veřejnosti, 
dále občerstvení, kancelář a 
další technické místnosti. V 
současnosti je již ukončené 
otevřené výběrové řízení na 
dodavatele stavby a stavební 
práce by měly začít v květnu. 
Ukončení stavby se předpo-
kládá v polovině příštího roku. 

Celkové náklady na stavbu se po-
hybují kolem 26 milionů korun,  
z toho zhruba 85 % pokryje do-
tace z Regionálního operačního 
programu Severozápad.
Dalším úspěchem je získání fi-
nančních prostředků na projekt 
Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku. Pro-
jekt zařazením vhodných aktivit  
a forem podpory reaguje na sou-
časné potřeby, které souvisejí se 
vzděláváním žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami nebo 
žáků, kteří jsou obecně ohroženi 

školním neúspěchem. Základním 
školám v ORP Bílina schází do-
statek materiálních, personálních i 
metodických kapacit, díky kterým 
by mohly vycházet vstříc různoro-
dým potřebám svých žáků. Zvýšení 
školní úspěšnosti žáků ohrožených 
školním neúspěchem nebo před-
časným odchodem ze vzdělávání 
a celkového zvýšení výkonnosti 
a kvality vzdělávání v rámci ORP 
Bíliny bude dosaženo specifickou 
podporou zapojených škol, pedago-
gů a vedoucích pracovníků. Projekt 
inovativním způsobem propojuje 

všechny důležité aktéry na lo-
kální úrovni - zřizovatele, školy, 
neziskové organizace či různé 
poradenské instituce. Projekt 
odstartuje letos v červnu a potr-
vá jeden školní rok. Jde o pilotní 
projekt Ministerstva školství, 
který má pomoci obcím naučit 
se čerpat finanční prostředky 
z jiných zdrojů, v tomto pří-
padě z Operačního programu 
vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Celkové náklady 
na projekt se pohybují kolem  
11 milionů korun. simi

Projekt Ukliďme Česko 2014
Našemu městu byla nabídnuta spolupráce na projektu 
Ukliďme Česko 2014. Jedná se o dobrovolnickou akci za-
měřenou na úklid černých skládek, která proběhne v sobotu 
17. 5. 2014. Na stránkách www.uklidmecesko.cz je možné si 
najít k akci veškeré dostupné informace a prostřednictvím 
webového portálu www.ZmapujTo.cz zároveň informace, 
kde byly do tohoto okamžiku v našem katastrálním území 
případné skládky zaznamenány. 

V katastru našeho města byly 
prozatím nahlášeny na tento web 
3 černé skládky. Jedna z nich je 
vyznačena nad Teplickou ulicí 
směrem ke kopci Chlum, druhé 
dvě byly zaznamenány nedaleko 
od sebe na pozemcích směrem 
k Bořni. Tyto skládky nejsou na 
pozemcích ve vlastnictví města, 
a proto budou k úklidu vyzváni 

Blahopřejeme
Dne 9. 5. 2014 oslaví 70. narozeniny  

pan Jaroslav Šilhavý z Bíliny
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a elánu jako doposud přejí neteř Miluška 
s rodinou, sestra Miluše a syn Stanislav

ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 13. 3. 2014 jsme si připoměli již  

7. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka 

pana Stanislava Houta 

a 24. 4. 2014 jsme si připomněli  
již 6. výročí úmrtí naším maminky, 

babičky 

paní Bohumily Houtové z Bíliny.
S láskou vzpomínají syn Stanislav, syn Jaroslav a dcera Alena s rodinami

Vážení občané, upozorňujeme na změnu sídla volební 
místnosti Okrsek č. 1. 

Původní sídlo Galerie Pod 
Věží, bude nahrazeno zase-
dací místností zastupitelstva 
města (vstup z ulice Marie 
Majerové – parkoviště za 

MěÚ) Ke změně okrsku jako 
takového nedochází, mění se 
jen umístění volební místnos-
ti z důvodu bezbariérovosti  
a větších prostor.

majitelé těchto pozemků. Přestože 
projekt slibuje sjednání levnějšího 
odstranění odpadu z černých sklá-
dek, úklid soukromých pozemků 
nebude financován z prostředků 
města. V případě, že by se na por-
tálu objevila skládka na pozemcích 
města, budou v rámci projektu uči-
něny potřebné kroky k jejímu od-
stranění. Na druhé straně je nutno 
podotknout, že Městské technické 
služby Bílina na nepořádek a černé 
skládky na městských pozemcích 
reagují rychle a město včetně cent-
ra udržují čisté.

Ing. Tomáš Pulchart - ved.OŽP
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U minigolfu je k dispozici také příjemné posezení na terásce  
u občerstvení.  Zdroj: www.sportbilina.cz

V Hrobčicích rozhodne referendum

Bílinští recitátoři do 
Svitav nepojedou

Za šikanou do knihovny:-)

Minigolf v Bílině je otevřenVážený pane starosto,

V Hrobčicích na Bílinsku vyhlásí referendum o koupi areálu bývalého uprchlického tábora v Červeném Újezdu. V pondělí to 
schválilo zastupitelstvo obce. Majitelka areál nabídla k prodeji za patnáct milionů korun - na to ale obec nemá. Místní mají obavy  
z velkého přílivu nových lidí, pro které obec není schopna zajistit potřebné zázemí. „Nemáme tady žádný obchod, kulturní zařízení. 
Zdravotnictví je v Bílině, škola, sociální odbory, všechno je v Bílině,“ shrnula nezávislá starostka Hrobčic Jana Syslová. 

V areálu může bydlet až 800 
lidí, zatím je jich tam kolem 
stovky. Pokud by obec are-
ál koupila, mohla by ovlivnit 
to, kdo se tam bude stěhovat. 
„Jestli na ty domy dostane čís-
la popisná a začne je obsazovat 
lidmi z celé republiky, tak ne-
jen ty obce, ale i Bílina budou 
mít strašně velký problém. To si 
nedovedu představit,“ obává se 
nezávislý starosta Bíliny Josef 
Horáček.

Majitelka Lucie Zocherová chce 
areál prodat proto, že různé úřa-
dy tam chodí často na kontroly: 
“Úřady nás šikanují, kontrolují 
nás skoro každý den s každým 
nesmyslem.“ Obce by se na 
nákup musely složit. Patnáct 
milionů je úvěr, který potře-
buje splatit. Má i jiné zájemce, 
přednostně ale Zocherová areál 
nabídla Hrobčicím. Ty ale to-
lik peněz nemají - na koupi by 
se okolní obce musely složit  

i ostatní obce. Měrunice by ale 
podle nezávislé starostky Jitky 
Nové penězi přispět nemohly. 
„Pokud by to Hrobčice kou-
pily, tak by byla i možnost, že 
bychom jim to území, katastr, 
přenechali. Samozřejmě by to 
mohla být i výměna území.“ 
Hrobčice by také pro koupi 
mohly použít rezervy pro stav-
bu čistíren odpadních vod. To se 
ale části zastupitelů vůbec nelí-
bí. Kdyby Hrobčice areál koupi-

ly - třeba i s pomocí Bíliny nebo 
dalších obcí - nabízí se otázka, 
co s ním. Starostka Jana Syslová 
nabídla jednu z možností. „Jed-
nalo by se o bydlení pro seniory 
a pro mladé rodiny.“ Lidé budou  
o koupi areálu rozhodovat při 
volbách do evropského parla-
mentu na konci května. Pokud 
bude hlasovat víc než polovina 
voličů a rozhodnou, aby obec 
areál koupila, bude to pro její 
vedení závazné. Karel Schön

nemám ve zvyku někoho veřejně chválit v tisku, vlastně 
jsem to ještě nikdy neudělal. Zřejmě jsem ještě nepocítil dů-
vod toto učinit, ale nyní mám potřebu vyjádřit se veřejně. 

Chci touto cestou poděkovat 
za vybudování nových pří-
stupových cest ze zámkové 
dlažby k řadovým garážím 
v lokalitě u polikliniky na 
Pražském předměstí v Bílině, 
a dále pak za odstranění ne-
funkčního dětského pískovi-
ště a opravu dožitých laviček 
v ulici Aléská, které v letních 

měsících využívá mnoho spo-
luobčanů, nejen důchodového 
věku. 
Chci Vám touto cestou podě-
kovat a možná tímto způso-
bem dolít trochu energie. 
Děkuji za spoluobčany města  
a přeji Vám hodně štěstí. 

Oldřich Jedlička, 
občan města Bílina

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se naši žáci kvarty účastnili interaktiv-
ní přednášky na téma „Prevence kriminality – internet a jeho 
úskalí“ v Městské knihovně v Bílině.

Přednášku vedli pro žáky již 
známí redaktoři stanice TV R1 
Šimon Pečenka a Josef Hejc-
man, takže se už všichni těšili, 
čím je zase ti dva překvapí a jak 
je pobaví. Vše dopadlo podle 
očekávání. Žáci od začátku sle-
dovali skvělý výkon moderáto-
rů, kteří své publikum pravidel-
ně vtahovali do děje.
Téma se týkalo nebezpečí in-
ternetu a bylo zpracováno 
opravdu poučně, ale zároveň 
velmi vtipně a zábavně. To, že 
se přednáška žákům skutečně 
líbila, bylo patrné z uvolněné 
přátelské atmosféry a ochotné 

spolupráce s hlavními aktéry. 
Moderátoři tedy opět nezkla-
mali a zábavnou formou varo-
vali před riziky internetu a ke 
konci i formou teleshoppingu 
před nebezpečím drog. A líbilo 
se to tak, že jsme sami požáda-
li o pokračování. Poděkování  
z naší strany patří nejenom 
hlavním protagonistům, ale 
hlavně vedoucí knihovny Mgr. 
Jílkové, která tyto besedy orga-
nizuje a i v tomto případě měla 
šťastnou ruku.

Mgr. Helena Hrubešová
Podkrušnohorské gymnázium 

Bílina

Z recitační soutěže Bořeňské čarodějnice vzešlo několik na-
dějí na další úspěchy. 

Bohužel v krajské soutěži Dět-
ská scéna Louny 2014 bílinští 
recitátoři neuspěli a nikdo z 
Bíliny tak na celostátní pře-
hlídku ve Svitavách nepojede. 

Jeden malý úspěch však přece 
jen můžeme zmínit a to čestné 
uznání pro bílinského Romana 
Kokyho, kterého porota oceni-
la za radost z přednesu. 

Pěkné teplé počasí láká k procházkám a trávení volného času 
na čerstvém vzduchu. Jednou z možností, jak se pobavit i vy-
větrat je návštěva minigolfu v Bílině. 

Nachází se v areálu na Kyselce  
a otevírací doba je v týdnu od 14:00 
do 19:00 a o víkendu déle již od 
10:00 až do 19:00. Za rozumný po-
platek si půjčíte hole a míčky a po 

vydařené hře můžete posedět na te-
rase a občerstvit se. Návštěva mini-
golfu v Bílině rozhodně stojí za to.

 Kontakt na provozovatele  
p. Bártu : 777 136 722
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Bílinské školky nejsou obsazené, šanci mají děti z okolí

Relaxační víkend na zámku Zbiroh

Prázdninový provoz bílinských mateřských škol - rok 2014
Název zařízení 30. 6.– 6. 7. 7. 7.– 13. 7. 14. 7.– 20. 7. 21. 7.– 27. 7. 28. 7.– 3. 8. 4. 8.– 10. 8. 11. 8.– 17. 8. 18.08.– 24.8.

MŠ Síbova x x x x x otevřeno
otevřeno + 

Jesle
otevřeno + 

Jesle

MŠ Aléská x x otevřeno otevřeno otevřeno x x x

MŠ Žižkovo údolí otevřeno otevřeno x x x x x x

MŠ Čapkova x x x x otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ Za Chlumem otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno x x x x

MŠ M. Švabinského 664 otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno x x x x

MŠ M. Švabinského 668 x x x x otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

Kdo ještě nezavítal na zámek Zbiroh, udělejte to co nejdříve 
– je tam kouzelně. 

Skupina lidí pod vedením Mgr. 
Zdeny Jílkové ( jednatelky sdru-
žení Zůstaňme mladí i ve stáří 
o.s.) zde ve dnech 28. – 30. břez-
na strávila nádherný víkend. 
Počasí nám přálo, program pro 
skupinu byl perfektní. Hned  
v pátek jsme si prohlédli zámek, 
který je spojen s řadou unikátů 
a superlativů. Např. zde několik 
let pobýval A. Mucha, ráda se 
sem vracela E. Destinová. Zá-
mek je nazýván zámkem „Tří cí-
sařů“, v průběhu staletí zde žili 
Přemysl Otakar II., Karel IV.  
a Rudolf II. 

V sobotu odpoledne jsme navští-
vili „lamí farmu“, kde kromě lamy 
alpaky chovají i salašnické psi. 
Zkusili jsme si příst vlnu na ko-
lovrátku, ochutnali jsme výrobky 
z kozího mléka a zhlédli výrob-
ky z lamí vlny, které vyrábí sama 
majitelka farmy. A sobotní večer 
patřil milému hostu panu Štěpánu 
Rakovi, vynikajícímu světovému 
kytarovému virtuosovi. Ačkoliv je 
pan Rak světově uznávaným hu-
debníkem a pedagogem na pražské 
AMU, je velmi milý a skromný. 
Jeho koncert byl pro všechny ne-
zapomenutelným zážitkem. 

V neděli jsme si poslechli zají-
mavou přednášku na téma se-
bepoznání a překonávání život-
ních krizí. Pobyt byl umocněn 
skvělým ubytováním, vynikají-

cím jídlem, různými cvičeními, 
procházkami a milými hosty. 
Již nyní se těšíme na další spo-
lečný víkend. 

Růžičková Eliška 

Víkend si všichni užili a neváhali se vyfotit s hostem Štěpánem Rakem.

Ilustrační foto

V Bílině je celkem sedm mateřských škol, která spadají pod 
tři ředitelství, kterými jsou MŠ Švabinského 664, MŠ Čap-
kova a MŠ Síbova. V letošním roce proběhly zápisy do všech 
bílinských mateřských škol dne 14. 4. 2014, do jeslí v MŠ 
Žižkovo údolí pak o den později tj. 15. 4. 2014. 

Kromě MŠ Žižkovo údolí a 
jeslí jsou k dispozici ještě vol-
ná místa. V případě zájmu, lze 
tedy ještě dítě přihlásit do kon-
krétní vybrané mateřské školy s 
volnou kapacitou, což je nabíd-
ka i pro rodiče dětí, kteří nemají 
bydliště v Bílině, ale dojíždějí 
sem, např. za prací. Vzhledem 
k naplněnosti teplických mateř-
ských škol je to jedna z mož-
ností jak umístit děti, pro které 
již v Teplicích nebo v okolních 
obcích nebyla volná kapacita. 
Jak zápisy do bílinských ma-
teřských škol dopadly, uvádíme 

níže. U dané školky je vždy uve-
den počet zapsaných dětí.

MŠ Švabinského 664 12

MŠ Švabinského 668 12

MŠ Čapkova 20

MŠ Za Chlumem 10

MŠ Síbova 24

MŠ Aléská 4

MŠ Žižkovo údolí obsazeno

jesle Žižkovo údolí obsazeno
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Společná fotografie maminek s miminky.

Děti z MŠ Čapkova zpestřily 
vítání pásmem básniček

Caviky Foto: Michaela Ryjáčková

Cvrček Foto: Michaela Ryjáčková

Aerobiková sezóna zahájena

Vítání občánků

Dne 25. 4. 2014 oslaví  

Zlatou svatbu 
Václav a Věra Kumstovi
Jak ten čas letí, své ano si řekli před 
50 lety. Úspěšný ať je každý váš den, 

hodně štěstí, zdraví jen. Ať vždy 
příjemná je každá vaše hodina, pak 

spokojená bude vaše rodina.  
K výročí vaší zlaté svatby z celého 

srdce přeje celá rodina.

Přišlo jaro a s ním i první vítání občánků v tomto roce, které se usku-
tečnilo ve středu 26. 3. 2014 od 15:30 hodin. Jako snad pokaždé byla 
velká účast příbuzných a známých našich občánků, kteří zcela zaplnili 
obřadní síň. Naše nejmenší spoluobčánky přivítal pan Josef Horáček, 
starosta Města Bíliny a popřál jim do života hodně štěstí a zdraví. 

Vítání občánků proběhlo ve 
velmi příjemné atmosféře s hu-
debním doprovodem studenta 
zdejšího Podkrušnohorského 

gymnázia. Ráda bych touto ces-
tou poděkovala našim dětem  
z Mateřské školy Čapkova  
v Bílině, kteří si pro nás připra-
vili krátké pásmo básniček a ma-
minkám předaly květiny. 
Za asistence budoucích zdra-
votních sester ze Zdravotní 
školy Teplice se nám rodiče  
a ostatní příbuzní podepsali do 
naší pamětní knihy. V upomínku 
na tento slavnostní den, si rodiče 
převzali pamětní listinu a dárky, 
které je jak doufáme potěšili. 

Do života byly přivítány tyto děti.
Richard Podhola, Natálie Spiele-
rová, Klára Türbová, Jiří Černej, 
Lea Lišková, Miroslav Prosman, 

Milí spoluobčané,
Ráda bych touto cestou pozvala na nové vítání občánků, které se 
uskuteční vždy ve středu od 15:30 hodin jednou za čtvrt roku  
v obřadní síni Městského úřadu Bílina. 
Následují termíny 25. 6. 2014, 24. 9. 2014.
 
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz - nejpozději týden 
před konáním slavnostní akce.

Za odbor správní  
a vnitřních věcí – matrika: 

Martina Tučková

tel.: 417 810 848
e-mail: tuckova@bilina.cz

Vilém Šperl, Viktor Vraj, Eliška 
Šulcová, Jana Sedlmaierová, Ema 
Záhrobská.
 Martina Tučková

Koncem března a začátkem dubna se obě družstva z DDM Bílina 
Cvrček a Caviky zúčastnila svých prvních zvodů v Lounech, Kralu-
pech nad Vltavou a Nymburku. 

Byla to první příležitost, kde 
naše děti mohly ukázat své 

nové závodní sestavy. Tréma 
byla veliká, ale obě družstva 

ukázala, že své sestavy umí,  
i když konkurenece je stále vět-
ší a větší. Sestavy naše holky  
a Romča zacvičili velmi dob-

ře, ale stále je co zlepšovat. 
Máme před sebou ještě spous-
tu práce, ale první medaile se 
nám již houpou na krku. 

6 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 25. duben 2014



Rodinné centrum Klokánek vítá jaro v „novém“ kabátě

Povídání o knihovně

Techmánie Plzeň

Rodinné centrum Klokánek v Domě dětí a mládeže v Bílině připravilo 
pro naše nejmenší na jaro nové vybavení a hračky, které zajistí lepší 
trávení společného času rodičů a dětí. Klokánek zajišťuje pravidelné 
programy a tématické akce pro děti a rodiče z Bíliny a okolí, slouží 
jako místo k předávání rad a informací. 

V každém programu je dostatek 
prostoru pro společnou hru dětí 
a rodičů, pro učení se novým vě-
cem a hraní si s ostatními dětmi. 
Prostředí v rodinném centru je 
pro děti bezpečné a odpovídá sta-
noveným hygienickým normám. 
Děti si v Klokánku zvykají na 

pobyt v dětském kolektivu a to 
jim ulehčuje například nástup do 
mateřských školek. 
Hlavní akce v měsíci dubnu jsou 
VELIKONOCE V KLOKÁN-
KU a ČARODĚJNICE V KLO-
KÁNKU, na které srdečně zve-
me všechny maminky a tatínky  

a jejich dětmi. Bližší informace  
o akcích zjistíte na webových 
stránkách DDM Bílina. 

Těšíme se na Vás. Kolektiv 
pracovníků Rodinného centra 

Klokánek DDM Bílina.

V pátek 11.4. 2014 se naše nejstarší děti z mateřské školy Aléská vydaly 
do městské knihovny v Bílině. 

Byly nám zde 
předčítány po-
hádky hned  
z několika 
knih. Veselé  
a poučné příbě-

hy se dětem moc líbily. Paní kni-
hovnice si také vyzkoušela jejich 

pozornost a vědomosti. Dala jim 
několik kvízů, obrázků a hádanek. 
Děti odcházely nadšené, spokoje-
né a všichni do jednoho slíbili, že 
hned , jak to bude možné, budou 
do knihovny docházet pravidelně.

S velkým díky
p. uč. z mateřské školy Aléská

Děti pozorně naslouchají a zapojují se do programu. V knihovně 
se jim velmi zalíbilo.

Techmánie v Plzni přinesla dětem plno nevšedních zážitků.  
Kdo by si nechtěl zkusit být kosmonautem?

V Klokánku je vše dokonale přizpůsobeno těm nejmenším návštěvníkům. 

Klokánek nabízí ve svých prostorách množství možností na hraní

V sobotu 12. 4. jsme se brzy ráno vypravili vlakem do Techmánie 
v Plzni. Společně jsme navštívili expozici v planetáriu, kde jsme si 
mohli prohlédnout spoustu zajímavých exponátů – třeba, jak vypa-
dají různé věci pod různými typy záření, jak vypadaly různé kos-
mické lodi a raketoplány, podívali jsme se, jakým stylem vznikají 
tornáda nebo vulkány, mohli jsme si vystřelit raketku. 

V horním patře si děti mohly 
zkusit řídit lunární vozítko, pře-
místit robotickou rukou před-
mět z místa na místo a velkým 
lákadlem a dobrodružstvím bylo 
otáčení se v Gyroskopu. Menší 
děti byly zklamané, protože tam 
mohli lidi, kteří měří alespoň 
140 cm. Už se těší, jak do příští-
ho roku dorostou. 

Nejzajímavější byla 3D projekce  
v planetáriu. Pohodlně jsme se usa-
dili do křesel, nasadili speciální brýle  
a vzhlédli ke kopuli, kde se před námi 
objevil 3D svět s Krásami vesmíru  
a stali jsme se tak jeho součástí, na 
planety se dalo skoro sáhnout. Po té 
se v kopuli planetária objevili astro-
nauti na kosmické lodi a dozvěděli 
jsme se o nic spoustu zajímavých 

věcí. Teď už víme, že astronautem 
nemůže být každý.
Po filmech byl tak akorát čas kou-
pit si nějaké suvenýry a malé ob-
čerstvení a hurá zpátky do vlaku 

a domů. Už se těšíme, jak tam 
pojedeme znovu tentokrát do 
laboratoří, do nové části Tech-
mánie.
 Eva Klasová

Pravidelné programy pro nejmenší 
PONDĚLÍ a STŘEDA – program pro děti od 1 do 2 let
ÚTERÝ a PÁTEK – program pro děti od 2 do 3 let
programy mohou navštěvovat i děti jinak staré, záleží to pouze na rodičích
ČTVRTEK – „Něžná náruč rodičů“ speciální program pro děti od 0 do 1 roku
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

AREÁL KYSELKA
Sobota 3. květen  
od 10:00 hodin

MÁJOVÝ JARMARK
Podrobný program  

je uveden na straně 9 

MĚSTSKÉ DIVADLO
Pondělí 28. duben 

od 8:30 a 10:00 hodin
JAK SE HONZA DOSTAL 

 NA HRAD

Hranou pohádku,  
školní představení  

pro děti  
z MŠ  

a žáky I. stupeň ZŠ, uvede 
divadlo 

JULIE JURIŠTOVÉ PRAHA.
Vstupné: 45,-Kč

Pátek 25. duben od 17:30 hodin
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT 
PRVNÍHO AVENGERA – 3D 
USA/Akční/Dobrodružný/. Čes-
ký dabing.
Po katastrofických událostech, 
které Avengers prožili v New 
Yorku, žije Steve Rogers neboli 
Captain America ve filmu Captain 
America: Návrat prvního Avenge-
ra poklidně v ústraní ve Washing-
tonu, D.C. a snaží se přizpůsobit 
modernímu světu... 
Hrají: Chris Evans, Frank Grillo, 
Sebastian Stan …
Vstupné: 155,- dospělí/135,-Kč 
děti/128 minut P-12

Pátek 25. duben od 20:00 hodin
NOE – 3D
USA/Drama/Fantasy/. České zně-
ní.
Biblický hrdina Noah trpí apoka-
lyptickými vizemi, předpovídající 
brzkou potopu celého světa. Noah 
udělá vše proto, aby zachránil 
svou rodinu před blížící se kata-
strofou. Je ale obava skutečná? 
Hrají: Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Douglas Booth …
Vstupné: 140,-Kč/112 minut P-12

Sobota 26. duben od 17:30 hodin
POJEDEME K MOŘI – 2D
ČR/Komedie/. České znění. 
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 
filmařem, a když dostane k naro-
zeninám kameru, rozhodne se na-

točit svůj první film – o své rodině 
a kamarádovi... 
Hrají: Ondřej Vetchý, Jaroslava 
Pokorná, Jan Maršál …
Vstupné: 120,- Kč/90 minut MP

Sobota 26. duben od 20:00 hodin
NEED FOR SPEED – 3D
USA/Akční/Krimi/Drama/. Čes-
ké titulky. 
Hrdinou filmu Need For Speed je 
automechanik a milovník rychlé jíz-
dy Tobey. Ve snaze zachránit svou 
firmu a dílnu se dá dohromady s aro-
gantním ex-závodníkem NASCA-
Ru Dinem Brewsterem. Na obzoru 
je i dobrý obchod, jenže veškeré plá-
ny překazí katastrofa při jednom ze 
závodů a hlavně podraz jeho nového 
parťáka... 
Hrají: Aaron Paul, Dakota John-
son, Imogen Poots …
Vstupné: 140,- Kč/130 minut 
P-15

Neděle 27. duben od 15:00 hodin
RIO 2 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing.
Vzácní modří papoušci Blu, Perla 
a jejich tři děti se ocitnou v džun-
gli, když se odvážili opustit své 
kouzelné město Rio a odletět do 
divoké Amazonie, aby se tam se-
tkali se svými příbuznými... 
Film bude uveden s českým da-
bingem.
Vstupné: 140,-Kč/85 minut MP

Pátek 2. květen od 17:30 hodin
DIVERGENCE
USA/Sci-fi/Akční/ České titulky
Ve futuristickém Chicagu jsou 
lidé rozděleni do 5 frakcí – Mí-
rumilovnosti, Upřímnosti, Ode-
vzdanosti, Sečtělosti, Neohrože-
nosti. Šestnáctiletá Beatrice stojí 
před životním rozhodnutím, kte-
rou frakci si vybrat... 
Hrají: Shaylene Woodley, Kate 
Winslet, Miles Teller…
Vstupné: 110,- /130 minut P-12

Pátek 2. květen od 20:00 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU
ČR/Komedie. České znění.
Hlavní hrdina nové filmové ko-
medie Marek je typickým pří-
kladem mladého mimoně, který 
žije ve svém vlastním vesmíru. 
Jeho největší láskou jsou hvěz-
dy a horoskopy než mu zkříží 
cestu dívka, do které se zami-
luje...
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil ...
Vstupné: 85,- /95 minut P-12

Neděle 4. květen od 15:00 hodin
RIO 2 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing.
Film bude uveden s českým da-
bingem.
Vstupné: 140,-Kč/85 minut MP

GALERIE 
POD VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po – čt: 8:00 – 12:00 hodin
 12:30 – 17:00 hodin
pá: 8:00 – 12:00 hodin 
 12:30 – 15:00 hodin
so – ne: zavřeno

6. únor – 30. květen 2014

LETECKÁ VÁLKA  
V SOUVISLOSTECH 
ANEB PLASTIKOVÉ 
MODELY LETADEL 

NEJEN Z 2. SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 
a knih vystavuje litvínov-
ský spisovatel, sběratel  
a modelář Radovan Helt.

Vstupné zdarma

NOC S ANDERSENEM 4. – 5. 4. 2014
V pořadí již čtrnáctý ročník 
celorepublikové „pohádkové 
noci“ připravila pro své dětské 
čtenáře do 10 ti let také bílin-
ská knihovna. Noc s Ander-
senem je jednou z akcí, která 
podporuje dětské čtení a vztah 
ke knihám.

Patronem letošního ročníku byl 
komiksový hrdina, psí komisař 
Vrťapka, který se stal velmi popu-
lárním u dětských i dospělých čte-
nářů a který v letošním roce slaví 
desáté výročí od vzniku první kni-
hy v podání autora Petra Morkese, 
českého ilustrátora, komiksového 
kreslíře, spisovatele a tvůrce ani-
movaných filmů.
Dobrodružnému nocování před-
cházelo setkání a povídání s pa-
nem Andersenem v podání Josefa 

Ježka, bílinského ochotníka a na-
šeho „kostýmového“ pomocníka, 
dále vystoupení mladého iluzi-
onisty Toma Jaspera, který děti 
nadchl svým uměním. 
Dětem ve večerních hodinách 
nechyběla ani procházka městem 

a výstup na Radniční věž… po-
chopitelně spousta připravených 
soutěží, doplňovaček, hádanek, 
vyprávění, nových kamarádů  
a čtení z pohádkových knížek.

Text: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

Společné foto účastníků Noci s Andersenem i se samotným mistrem.
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JAROSLAV WYKRENT 
A SKUPINA IN BLUE 
- 9. 4. 2014

Oznámení 
všem spolužákům, vrstevníkům, kamarádům, pamětníkům  
a příznivcům že v sobotu 7. června 2014 od 14:00 hodin se 
mohou zúčastnit historicky prvního setkání spolužáků ze zá-
kladních škol v Bílině osmé třídy z Osmiletky v Lidické ulici 
a Jedenáctiletky v ulici Pionýrů rok ukončení 1960.

Místo setkání Pension - Restaurace - Bowling - Bezovka
Bezovka 34/4, 418 01 Bílina

e-mail: info@bezovka.cz www.bezovka.cz

Lyricko-poetický podvečer, 
jak ho sám nazval host „Čaje 
o páté“ Jaroslav Wykrent, se 
nesl v duchu krásné hudby, 
známých i premiérových tex-
tů a poezie. Pohlazení po duši 
přinesly známé písně jako Slu-
nečnice, Pentle růžová nebo 
Agnes, kterou si posluchači 
doslova od autora vyprosili  
a která prostě nemohla chybět.

Povídání Jaroslava Wykrenta, 
známého přerovského hudebního 
skladatele, textaře a hudebníka, se 
točilo především kolem hudební 
sféry. Zde v Bílině uvedl i světo-
vou premiéru zcela nové písně, 
kterou kapela bude před prázdni-
nami natáčet a CD bude uvedeno 
na trh v září. Zajímavé texty, za-
jímavé osudy. Často autor ke své 
práci čerpá i náměty z dopisů od 
svých příznivců, kterých je mnoho  
a kterých si velmi váží.
Jako dvorní textař zpěvačky Marie 
Rottrové se zmínil o pohodové spo-
lupráci, o textech, které se v jejím 
podání staly skutečnými hity, aniž 
by to sám očekával.
I přes své zdravotní problémy  
a pokročilý věk vážil společně  
s kapelou dlouhou cestu do Bíliny, 
aby potěšil posluchače a příznivce 
kapely. Návštěvníci odcházeli ten 
večer opravdu spokojeni, dojatí  
a mnozí i s nově zakoupenou kni-
hou pana Wykrenta.
Tento díl stálého pořadu „Čaj  
o páté“ připravily společně Měst-
ská knihovna a Kulturní centrum 
Kaskáda v Bílině. V úvodu se jako 
tradičně představili žáci místní 
ZUŠ G. Waltera v Bílině, tentokrát 
děvčata z oddělení hry na dechové 
nástroje pod vedením učitele Mgr. 
Josefa Černého za doprovodu na 
klávesy J. Bidrmana.

Text: Petra Zaťková

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět 
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý
■ Stáří: 15 – 20 týdnů.
■  Cena: 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!!

Prodej se uskuteční: v sobotu 10. května a 7. června 2014
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po – Pá: 9:00 – 16:00 hod., Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

inzerce 0714/Bz

BZ0714_prodej slepiček.indd   1 21.4.2014   12:26:03
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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)

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, které se konalo 10. 4. mimo jiné:
Uložilo:

■  Radě města odvolat pana Marti-
na Bergera z funkce ředitele KC 
Kaskáda, a to na svém nejbliž-
ším zasedání.

Zvolilo:
■  Paní Miloslavu Uhrovou pří-

sedící Okresního soudu v Tep-
licích, v souladu s § 64, odst. 
1 zákona č. 6/2002 Sb., o sou-
dech, soudcích, přísedících  
a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů.

Schválilo:
■  Uzavření smlouvy o poskytnu-

tí dotace ve výši 350 000 Kč  
z rezerv města – přebytku hos-
podaření, mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Podkruš-
nohorským gymnáziem Most, 
pracoviště Bílina, jako příjem-
cem, na provozní náklady budo-
vy gymnázia v Bílině. 

■  Přijetí části dotace od Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR ve výši 
369 000 Kč na projekt „Integrova-
né centrum prevence“.

■  Navýšení finančních prostředků 
na investiční akci „Rekonstruk-
ce zelené haly v Bílině“ ve výši 

17 537 000 Kč z přebytku hos-
podaření.

Společenskou smlouvu společ-
nosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina, dle před-
loženého návrhu.
■  Uzavření darovací smlouvy 

mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a občanským sdru-
žením MOST K NADĚJI jako 
příjemcem, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru 
ve výši 130 000 Kč na pokrytí 
nákladů spojených s provo-
zem Linky duševní tísně v roce 
2014. Podpisem smlouvy pově-
řuje starostu města.

■  Záměr prodeje pozemku p. č. 
1191 o výměře 559 m2 k. ú. 
Bílina, jehož součástí je budo-
va č. p. 462 (objekt občanské 
vybavenosti), Teplické Před-
městí, za cenu obvyklou, která 
činí 1 500 000 Kč, navýšenou 
o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí.

■  Rozdělení FP sportovním orga-
nizacím na činnost na rok 2014, 
v souladu s Programem podpo-
ry sportu ve městě Bílina, kde je 

dle obecných ustanovení z cel-
kové částky vyčleněno na grant 
na činnost sportovních sub-
jektů 80 % celkového objemu,  
tj. 1 787 000 Kč. Zároveň 
schvaluje uzavření smlouvy o 
poskytnutí finančního příspěv-
ku mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a těmito orga-
nizacemi jako příjemcem:
a)  SanDoMon Bílina, o. s., ve 

výši 18 241 Kč,
b)  Atletický klub Bílina ve výši 

476 533 Kč, 
c)  AVZO – bikros + lodní mode-

láři ve výši 22 801 Kč,
d)  Fotbalový klub Bílina ve výši 

376 210 Kč,
e)  Draci Bílina, o. s., ve výši  

111 723 Kč,
f)  Klub rybolovné techniky ve 

výši 91 202 Kč,
g)  Lawen tenis klub Bílina ve 

výši 68 402 Kč,
h)  Motoklub Bílina ve výši  

79 802 Kč,
i)  Shotokan karate-do Masopust 

ve výši 259.927 Kč,
j)  SK Favorit Bílina ve výši  

18 241 Kč,

k)  SK SIAD Bílina ve výši  
34 201 Kč, 

l)  Sport team Bílina ve výši  
13 681 Kč,

m)  Sportovní kuželkářský klub 
Bílina ve výši 15 961 Kč,

n)  TJ Sokol Bílina ve výši  
57 001 Kč,

o)  Velosport team Bílina ve výši 
27 361 Kč,

p)  ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve 
výši 76 383 Kč, 

q)  ŠSK při Gymnáziu Bílina ve 
výši 39 330 Kč.

Vzalo na vědomí:
■  Dotaz člena ZM, pana Oldřicha 

Bubeníčka, týkající se hrazení 
studia zaměstnancům městské-
ho úřadu a členům zastupitel-
stva z rozpočtu města, včetně 
odpovědi zpracované tajemní-
kem MěÚ

■  Podklady ředitele Kulturního 
centra Kaskáda, předložené v 
souvislosti s požadavkem člena 
ZM, Ing. Petra Rosenkranze, tý-
kající se především oprav vozi-
del v roce 2013 v KC Kaskáda.

■  Protokol o výsledku veřejno-
správní kontroly č. 1/2014 pro-
vedené u příspěvkové organiza-
ce Kulturní centrum Kaskáda, 
včetně vyjádření ředitele a od-
boru interního auditu.

■  Zápis z jednání finančního vý-
boru z 24. 2., zápis z jednání 
kontrolního výboru z 12. 3.  
a zápis z jednání kontrolního 
výboru z 19. 3.2014.

■  Závěr kontrolního výboru  
z provedené kontroly č. 2/2012 
– kontrola vyúčtování havárie 
kanalizace a ČOV v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.

■  Ústní informaci starosty měs-
ta ohledně jednání vedených  
v souvislosti s obchvatem měs-
ta, včetně varianty X.

Nezaujalo stanovisko:
■  K rozpočtovému výhledu měs-

ta Bíliny na roky 2015–2016  
a k žádosti SK HC Draci Bílina 
o poskytnutí finanční podpory 
2. národní hokejové ligy v Bíli-
ně v roce 2014.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

prodej pozemku p. č. 1191 /zastavěná plocha a nádvoří/ o výměře 559 m2 v. k. ú. Bílina, jehož součástí je budova  
č. p. 462 /objekt občanské vybavenosti / v ulici teplická vč. příslušenství za kupní cenu 1 500 000,- Kč.

Město Bílina
ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů zveřejňujeme 

Záměr prodeje nemovitostí
schválení Zastupitelstvem města Bíliny dne 10. 4. 2014

Jedná se o samostatně stojící podsklepenou dvojpodlažní budovu s valbovou střechou. v 1. pp jsou sklepy. v 1. Np  
a 2 Np jsou ordinace s čekárnami, sociálním a technickým zázemím. technický stav objektu je spíše podprůměrný se 
zanedbanou údržbou. Nemovitost se nachází severně od centra města v ulici teplická v průměrné lokalitě. Nemovitost 
je napojena na kompletní inženýrské sítě: elektro, kanalizace, plyn a vodovod. Na uvedené nemovitosti byl zpracován 

Ing. Jiřím Laiblem znalecký posudek, ve kterém je uvedena cena obvyklá ve výši 1 500 000,00 Kč.

Žádosti či případné připomínky ke zveřejněnému záměru prodeje nemovitých věcí  
budou přijímány nejpozději do 20.05.2014.

případné připomínky zasílejte na adresu: městský úřad Bílina, stavební úřad - majetkoprávní,  
Břežánská 50/4, Bílina, psČ 418 31

Informace naleznete také na www. bilina.cz

čp. 462
p.č. 1191
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Neštěmice uhájily vítězství, Bílinu opustilo štěstí

Úspěšný rok 
mládeže HC 
Draci Bílina

Štěstí, které přálo Bílině v některých vyrovnaných zápasech podzimu, se asi unavilo. Utkání, které domácí sehráli v sobotu na svém 
stadionu, začalo velmi dobře. Dvě břevna po krásných akcích na obou stranách během prvních minut signalizovala, že se bude hrát 
útočný fotbal, přitažlivý pro diváky. 

To se naplnilo v prvním poloča-
se. Zvláště když už v 11. minutě 
vydřel Kotěšovský míč a skvěle 
odcentroval. Číhající Masopust 
se v dobré šanci nemýlil a Bílina 
vedla. Zápas pokračoval svižně 
za mírné převahy domácích až do 
40. minuty, kdy trestný kop zahrá-
vali hosté z Neštěmic.
Kdo viděl utkání ligových Tep-
lic na Bohemce, ten má jasnou 
představu, jak Bílina dostala vy-
rovnávací gól. Střela kolem zdi 
na brankářovu tyč, úkrok domá-
cího brankáře do středu a pak jen 
smutný pohled na míč v síti. Gól 

do šatny žádnému týmu nepomůže 
a zanechal stopy na hře domácích 
v druhé půli. Dobrá hra z prvního 
poločasu se vytratila, na kopač-
kách domácích přibývalo nepřes-
ností a utkání spělo k remíze. 
Kalich hořkosti si vypili domácí  
v 82. minutě, kdy po ojedinělém zá-
varu u domácí branky skončil míč  
v síti. Závěrečný tlak už přinesl jen 
zahozenou velkou šanci Bečvaříka 
po centru velmi dobrého Barana. 
Neštěmice uhájily vítězství. Příště 
zajíždí Bílina do Litoměřic, kde 
nemá co ztratit. „V prvním poloča-
se jsme měli dobré příležitosti ke 

skórování, které jsme však nevy-
užili. Po přestávce byl náš výkon 
bez bojovnosti a nasazení, na což 
jsme v závěru doplatili. Hráči si 
musí uvědomit, že s plným nasaze-
ním je třeba hrát celých devadesát 
minut a ne jen část utkání. Musí si 
uvědomit, že postavení v tabulce 
nic neznamená a že každé utkání 

začíná za stavu 0:0. Musíme se 
vrátit na zem a hrát způsobem, kte-
rý nám na podzim přinášel body. 
Před námi je těžká série utkání  
s předními celky, uvidíme tedy, jak 
na tom doopravdy jsme“, hodnotil 
třetí porážku v řadě Petr Procház-
ka, prezident FK Bílina.

Ing. Petr Procházka

Bílina – Neštěmice 1:2 (1:1)
Sestava Bíliny: vondráček - pavlíček (68. Bečvařík), vosátka  
(46. Gutsch), mergl, Baran, vlasák, augusta, Záhradský, schuchardt 
(68. Ročenovič) Kotěšovský (79. Novák),masopust (46. Levý)

Pohár nadějí Česká Lípa
Náš oddíl, byl na tento závod 
pozván a tak jsme se rozhodli, 
že se zúčastníme a vezmeme 
na tento pohár nové závod-
níky, aby si vyzkoušeli klání  
a porovnání s jinými závodníky.

Tyto závody, byly atraktivní, 
protože se rozdělovaly na pás-
ky a věk. Celkem vyjelo 30 dětí  
z našeho klubu SKM ve věko-
vém rozpětí 6 let až 17 let.
Pro některé svěřence byly tyto 
závody první zkouškou, takže 
byla vidět na nich tréma a ner-
vozita. Ovšem děti se nemusely 
za nic stydět, předvedli velice 
dobré výkony, někteří nás mile 
překvapily a u některých se obje-
vily i slzy v očích. Celkový počet 
přihlášených oddílů bylo z celé 
republiky 28 s počtem závod-
níků 249. Jak jsem se už zmínil 
celkem 30závodníků z našeho 
klubu a omlouvám se, že nebudu 

všechny vyjmenovávat jednotlivě.  
K překvapením patřili tito žáci – Sa-
dílek K. 3. místo kumite, Weisová L. 
3. místo kata, Musil P. 1. místo kata 
a 2. místo kumite, Marvan P.3místo 
kata a 3. míato kumite, Novotný K. 
3. místo kumite, Kovařík J. 3. mís-
to kumite, Kačírková M. 3. místo 
kumite, Bureš F. 2. místo kumite, 
Kunz M. 2. místo kumite, Pokoš J. 

3. místo kumite, Vovčičková A. 
1. místo kumite. Těm nejmen-
ším se povedli kata teamy a to ve 
složení – (Černý L., Soukup V., 
Říha F. 2. místo), (Černá N., Sou-
kupová A.,Weisová L. 2. místo), 
(Vovčičková A.,Weisová K., Ka-
čírková M. 1. místo), (Ptáčník 
M., Sadílek K., Kovřík J. 1. mís-
to), (Marvan D., Kunz M., Pokoš 
J. 2. místo), (Seifert J., Skopař J., 
Linhart J. 2. místo).
Takže si náš oddíl SKM Bílina 
vybojoval 19 medailí a umístil 
se v bodovém pořadí klubů na 
krásném 6 místě z 28 přítom-
ných klubů.
Jsem velice spokojený s výstu-
pem našich žáků a děkuji jim za 
reprezentaci. Zároveň poděko-
vání patří i rodičům, kteří své 
ratolesti dovezli a fandili.

Masopust

Sezóna 2013/2014 je u konce. 
Pro mládežnické oddíly HC 
Draci Bílina byla úspěšná  
a hodnocení u všech kategorií 
jsou pozitivní. To je i případ 
kategorií mladších a starších 
žáků, kteří velice důstojně re-
prezentovali svůj oddíl a také 
město Bílinu. S hlavním trené-
rem Ladislavem Jindrou Vám 
přinášíme rozhovor.

Jaká byla sezóna z pohledu 
mladších žáků?
Mladší žáci velice překvapili  
v základní části, kde jsme nečekali, 
že budou mít tak dobré výsledky.  
V konečném pořadí soutěžního 
ročníku jsme skončili na pátém 
místě, ale s převahou vítězných 
zápasů. V té druhé části už to naši 
hráči měli velice těžké. V nadstav-
bové soutěži byli soupeři na vyso-
ké úrovni a naši kluci zde skončili 
nakonec sedmém místě. Ale jed-
noznačně musím říct, že hráči udě-
lali pokrok, pouze mě trochu mrzí, 
že se nám nepovedlo z nich dostat 
během sezóny maximum.

Co starší žáci?
V kategorii starších žáků panuje 
větší spokojenost. Ti vyhráli základ-
ní skupinu s převahou vítězných 
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Jarní střelecká sezóna začíná

Zástupci SKM Bílina na Mistrovství Evropy JKA Dan Engler, 
Michael Engler a Jarmila Masopustová.

Absolutním vítězem a vítězem kategorie seniorů se stal Pavel Hubáček 

V kategorii muži a junioři zvítězil Jiří Filipovský ml., třetí místo 
obsadil Milan Zábranský

Mistrovství Evropy JKA Belgie

Tradičním začátkem jarní střelecké sezóny v disciplíně 
LP60 je pro bílinské střelce účast na soutěži O Pohár hejt-
mana KV kraje. 

Ta se, opět pod záštitou 
KV kraje, uskutečnila 
na střelnici SSKP Soko-

lov v neděli 13. 4. 2014. Chlad-
né počasí přivítalo velkou účast  
22-ti střelců ve dvou kategoriích.  

Ve čtvrtek odcestovali naši 
reprezentanti na Mistrovství 
Evropy JKA. Za náš oddíl 
SKM Bílina nás zastupovali 
tři závodníci a to Dan En-
gler, Michael Engler a Jar-
mila Masopustová.

Tohoto mistrovství se účastnilo 
celkem 21 států Evropy s po-
čtem přes 500 závodníků. 
Jednotlivé kategorie jak kata, 
kumite, kumite teamy a kata 
teamy, byly v hojném počtu 
zastoupeny a naši závodníci se 
museli jednotlivými kategorie-
mi prokousávat.
Musím říci, že to nebylo vůbec 
jednoduché, ale přeci se zadařilo 
a Michal Engler získal se svým 
kumite teamem 3. místo a titul 
druhý vicemistr Evropy. Dan  
v kumite jednotlivci si počínal 
velice dobře , ale těsně před os-
mičkou vypadl. Sám popisuje, 
že je se svým výkonem spoko-
jený a udělal proto maximum. 

V obou měli své zástupce i bílinští 
střelci a v obou také zvítězili. Ab-
solutním vítězem a vítězem ka-
tegorie seniorů se stal Pavel Hu-
báček, který vyrovnal svůj osob-
ní rekord nástřelem 538 bodů.  
V kategorii muži a junioři zvítě-

zil Jiří Filipovský ml. nástřelem 
519 bodů. Trojici medajlí doplnil 
Milan Zábranský, který výkonem 
502 bodů. obsadil v téže kategorii 
třetí místo.

Text: M. Zábranský
Foto: SSKP Sokolov

Jeho kategorie byla velice těžká, 
protože tam jsou závodníci z Rus-
ka, Maďarska a jiných států a je to 
veliká konkurence.
Naše Jarmila po dlouhých přípravách 
získala se svým kata teamem 4. mís-
to a o pár setinek jim uteklo 3. místo. 
V jednotlivcích si také nevedla špat-
ně, ale v osmičce se to nepovedlo  
a skončila.
Celkově naše reprezentace JKA 
ČR, byla podle slov reprezentační-
ho trenéra velice úspěšná a i on sám 

byl spokojen s výkonem naších 
reprezentantů.
Za náš klub SKM Bílina chci 
poděkovat Michalovi, Danielovi  
a Jarmile, kteří nás zastupovali 
na tomto mistrovství Evropy 
JKA - Děkujeme .
Cílovou událostí v tomto roce 
je MS JKA, které se koná  
v kolébce bojových sportů a to 
v Japonsku.

Hlavní trenér SKM Bílina 
Roman Masopust

zápasů. Následně kluci předváděli 
i velice dobré výkony v nadstavbo-
vé části, kde jsme nakonec obsadili 
třetí místo. Navíc musím říct, že  
z českých týmů jsme byli vlastně na 
místě druhém. V tabulce nás pouze 
přeskočil Litvínov a vše vyhrál ně-
mecký Mannheim, ale to byl zcela 
jiný level. U starších žáků našeho 
mužstva panuje zároveň i velká spo-
kojenost s předvedenou hrou.

Co přinese nová sezóna, končí ně-
kteří hráči a co letní příprava?
Letní příprava začne okolo 5. květ-
na v tělocvičně, ale budeme dále 
využívat i zimní stadion. A co se 
týká hráčů, kteří mohou končit  
v této kategorii z věkových důvo-
dů, tak zde musím uvést. Máme 
čtyři hráče ročník 2000 a ty by 
měli pokračovat, samozřejmě nyní 
nevíme, kteří z nich si vyzkouší 
vyšší soutěž než máme v Bílině,, 
ale máme zde také dorost a co jsem 
slyšel, tak se i uvažuje o mladším 
dorostu. Takže hráči by měli přejít 
plynule do dorostu zde v Bílině a ti 
lepší, kteří budou osloveni, se po-
kusí hrát třeba v Extralize.

Karel Schön
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