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● Bílina zatím areál Červený Újezd nekoupí ● Volná místa v MŠ Síbova ● Politické otázky a odpovědi ●
● V DDM se soutěžilo o medaile ● Volejbalisty zastavil déšť ● Senioři opět reprezentovali Bílinu v Litvínově ●

Křestu muzikálového CD se ujala autorka libreta Lenka Výborná, 
ředitelka MŠ Čapkova Lenka Zlatohlávková a starosta města Josef 
Horáček. Vlevo přihlíží ředitel ZUŠ Jiří Kopa.

Kostýmy se opravdu povedly. Kromě berušky, kytiček a stromů mohli 
diváci vidět také další lesní zvířítka. Ta se postupně představila 
písničkou a nějakou svou charakteristikou. Velký úspěch sklidila 
malá roztomilá veverka.

Kam chodí slunce spát?

Jak se volilo v Bílině?

Na jevišti se objevuje malá blonďatá beruška a představuje 
se divákům. Kolem ní se postupně rozehrává veselá melodická 
hra zvířátek, květin a dalších postav z království přírody. Za-
číná dlouhá cesta za sluníčkem. Podaří se berušce najít místo, 
kam chodí slunce spát? Návštěvníci premiéry původního dět-
ského muzikálu „Kam chodí slunce spát“ se to nakonec dozvě-
děli, protože s beruškou celou cestu za hřejivým žlutým života-
budičem absolvovali.

V úterý 27. května proběhla  
v Městském divadle v Bílině 
premiéra muzikálu. Dopolední 
představení bylo určené mateř-
ským školám a odpoledne již sál 
divadla zaplnili především rodiče 
vystupujících dětí, veřejnost a zá-
stupci z vedení města Bíliny.
Ještě před samým zahájením 
pronesli pár slov lidé, kteří se na 
tvorbě tohoto ojedinělého pro-
jektu podíleli nebo jeho vznik 
podpořili. Těmi hlavními, kteří 
za vším stojí, jsou autorka lib-
reta paní Lenka Výborná, uči-
telka z MŠ Čapkova, a pan Jiří 
Kopa, autor hudby a ředitel ZUŠ 
Gustava Walthera. Na podium 
byl také pozván starosta města, 
který ocenil velkou píli, odve-

denou práci, trpělivost a vervu, 
se kterou se všichni do přípravy 
jedinečného muzikálu pustili. 
Byl rád, že mohl za město Bí-
lina tento originální umělecký 
projekt aspoň finančně podpořit 
díky darům. Slovo si vzala také 
paní Lenka Zlatohlávková, ředi-
telka MŠ Čapkova. Pochválila 
nápad, nadšení, poctivou práci  
a neskrývala radost z toho, že 
autorka libreta ve školce učí a že 
se díky tomu do poměrně složi-
tého divadelního projektu zapo-
jily také děti ze zmíněné školky. 
Děkovná slova patřila všem, bez 
jejichž zapojení by nebylo mož-
né tento krásný nápad uskuteč-
nit, a to sponzorům, pedagogům  
a v neposlední řadě rozhodně  

i rodičům, kteří několik měsíců 
zajišťovali pravidelnou účast 
svých ratolestí na časově nároč-
ných zkouškách. Poté proběhl 
slavnostní křest muzikálového 
CD. A zábava mohla začít.
Bavili se všichni. Na účinku-
jících dětech bylo vidět, jak si 
své role užívají a berou zodpo-
vědně každé slůvko nebo pohyb 
na jevišti. Diváci se zájmem 

sledovali nejen ty své ratolesti, 
ale skvělý umělecký výkon ce-
lého muzikálového týmu. Cel-
kový barevný a příjemný dojem 
dotvářely namíru šité kostýmy  
a barevné kulisy.
Bílina se tak nyní může pyšnit uni-
kátním dílem, které by rozhodně 
bylo škoda nechávat si pouze pro 
oči místních diváků. 
 simi

Volby do Evropského parlamentu patřily v Bílině mezi 
volební akce s poměrně malou účastí voličů. Z celkové-
ho počtu 12 266 voličů se jich k volebním urnám dosta-
vilo pouhých 1 279. Volební účast za 15 okrsků činila 
10,53 %. 

Z 15 volebních okrsků přišlo 
nejvíce voličů do volební míst-
nosti ve výstavní síni, dále pak 
do DDM Bílina, do galerie Pod 
Věží a MŠ Síbova či KD Aléská. 

Nejméně voličů se naopak dosta-
vilo v okrsku MŠ Švabinského 
664 a 668. Ve dvou posledně 
zmiňovaných okrscích bývá tra-
dičně slabá volební účast.

Bílinský zpravodaj



Poděkování

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. 8.
–

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

Chtěl bych poděkovat kolek-
tivu LDN „A“ v Bílině pod 
vedením staniční sestry paní 
Dagmar Gondekové za lid-

ský a profesionální přístup 
k mému otci panu Jaroslavu 
Tvrdému.

Syn Jaroslav

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

OD 15:30 HODIN
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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

Zastupitelé zatím dali koupi areálu v Červeném Újezdu stopku
Zastupitelstvo města Bílina na své posledním mimořádném zasedání projednávalo možnost koupě areálu v Červeném Újezdu. 
Bývalý uprchlický tábor je nyní trnem v oku mnoha obyvatelům Bílinska. Mají strach, že z areálu vznikne sociálně vyloučená 
lokalita, jehož obyvatelé pak budou v okolí páchat různou trestnou činnost. Bílina se tak začala zabývat možností odkupu tohoto 
problematického areálu. Pro rozpočet města by však koupě areálu a následná starost o něj znamenala velkou zátěž. 

Červený Újezd je vesnice, část 
obce Hrobčice, v okrese Teplice. 
Obec se rozkládá v nadmořské 
výšce 500 – 550 m n. m. Nachází 
se asi 5,5 km na jihovýchod od 
Hrobčic a cca 10 km od města 
Bíliny. Zástavba je tvořena rodin-
nými a obytnými domy podél ko-
munikací. V roce 2009 zde bylo 
evidováno 56 adres a v roce 2011 
zde bylo hlášeno 83 trvale žijících 
obyvatel. Nachází se zde 28 re-
kreačních objektů. Červený Újezd 
leží v katastrálním území Červený 
Újezd a Mukov o rozloze 2,9 km², 
v chráněné krajinné oblasti České 
středohoří.

Jak to šlo časově?
■  Výstavba areálu byla prová-

děna pravděpodobně v letech 
1968 – 1969.

■  Do začátku roku 1990 byl areál 
v Červeném Újezdu využíván 
pro potřebu sovětské armády 
jako vojskový pod názvem 
„JAVOR 50“ se stupněm ozna-
čení „Přísně tajný - zvláštní dů-
ležitosti“.

■  5. 11. 2003 bylo Ministerstvem 
vnitra ČR – stavebním úřadem 
vydáno kolaudační rozhodnutí 
pro povolení k trvalému užívání 
stavby „Vstup pro chráněné by-
dlení, objekt č. 2 v areálu azylo-
vého zařízení Červený Újezd“.

■  Do roku 2005 byl areál využí-
ván jako azylové zařízení mini-
sterstva vnitra.

■  25. 10. 2005 rozhodl tehdejší 
ministr vnitra, Mgr. František 
Bublan, o optimalizaci sítě za-
řízení provozovaných správou 
uprchlických zařízení minister-
stva vnitra. Přijímací a pobyto-
vé středisko Červený Újezd ne-
bude nadále využíváno v rámci 
sítě azylových zařízení a je kon-
zervováno.

■  18. 7. 2007 rozhodl ředitel 
správy uprchlických zařízení o 
nepotřebnosti majetku „areálu 

azylového zařízení MV ČR Čer-
vený újezd“ pro správu uprch-
lických zařízení.

■  15. 8. 2007 byla zaslána na-
bídka k využití nepotřebného 
majetku – areálu azylového za-
řízení MV ČR Červený Újezd 
organizačním složkám státu. 
Vzhledem k tomu, že obec ne-
patří mezi organizační složky 
státu, nebyla žádná z okolních 
obcí či měst s touto nabídkou 
oslovena. Vzhledem k tomu, že 
žádná z organizačních složek 
státu neprojevila o nabídnutý 
majetek zájem, rozhodl tehdej-
ší ministr vnitra, MUDr. Mgr. 
Ivan Langer, o nepotřebnos-
ti majetku pro stát a zároveň 
schválil úplatný převod ně-
kterému z vlastníků pozemků 
uvnitř areálu LESY SEVER, 
s. r. o., ČR – Vojenské lesy  
a statky, Martin Lobkowicz. 
Vlastníkem drobných pozemků  
(p. p. č. 844/15, 844/14 k. ú. 
Mukov) je i obec Hrobčice, ta 
ale písemnou nabídku úplatné-
ho převodu neobdržela.

■  V roce 2008 bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na nejvhodněj-
šího zájemce o koupi nepotřeb-
ného majetku pro veřejnost. Je-
diným posuzovaným kritériem 
byla cena.

■  12. 10. 2010 bylo vyhlášeno  
10. kolo na zjištění nejvhod-
nějšího zájemce o koupi nepo-
třebných nemovitostí v majetku 
státu za cenu 8 102 893 Kč. Stát 
při prodeji nezkoumal, jaký pro-

voz zde bude chtít nový vlastník 
vybudovat a jaký bude dopad 
na okolní obce. Ministerstvo 
životního prostředí dalo souhlas  
s převodem rozlehlého areálu 
na soukromou osobu, přestože 
se areál nachází v nejpřísnější 
II. zóně chráněné krajinné ob-
lasti České středohoří.

■  Podpis kupní smlouvy 19. 4. 
2010, právní účinky vkladu  
k 29. 12. 2011 - vlastnické prá-
vo Bc. Zocherová Lucie, DiS., 
Palackého 3961, 430 01 Cho-
mutov.

■  Provozovatel: Domov na kopci, 
s. r. o., IČ: 24784940, Kunětic-
ká 2534/2, Praha 2 – Vinohrady, 
jednatel: Pavel Fousek, společ-
níci: Lucie Zocherová, Ilona 
Fousková – http://domovnakop-
ci.webnode.cz/ - provozování 
ubytování a stravování.

■  19. 2. 2014 byla obci Hrobči-
ce doručena nabídka Bc. Lucie 
Zocherové DiS. na prodej are-
álu za cenu 15 mil. Kč + daň 
z převodu nemovitostí. Obec 
Hrobčice se obrátila s žádostí  
o pomoc s řešením této proble-
matiky na okolní obce. 

■  Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014 
proběhlo v obci Hrobčice 
místní referendum, kdy text 
na hlasovacích lístcích zněl: 
„Souhlasím, aby obec Hrob-
čice koupila areál bývalého 
uprchlického tábora Červe-
ný Újezd za maximální kup-
ní cenu 15 milionů korun“. 

Vzhledem k tomu, že se re-
ferenda zúčastnilo méně jak 
35 % oprávněných voličů, je 
toto referendum neplatné.

■  Zastupitelstvo města Bíliny se 
touto problematikou zabývalo 
na svém jednání, které se usku-
tečnilo v mimořádném termínu 
26. 5. 2014 s tím, že schválilo: 
záměr výkupu areálu bývalého 
azylového zařízení minister-
stva vnitra v Červeném Újez-
du a zároveň uložilo starostovi  
a místostarostovi města:
●  a) zajistit vypracování aktuál-

ního znaleckého posudku na 
tržní hodnotu předmětu koupě, 
b) jednat o ceně za prodej uve-
deného areálu,

●  c) pracovat na žádostech o fi-
nanční podporu jak na nákup, 
tak případnou demolici nebo 
naopak na sanaci areálu z do-
tačních programů, centrálních 
orgánů a v neposlední řadě od 
finančně silných partnerů jed-
notlivých obcí,

●  d) jednat o možnostech využi-
telnosti areálu,

●  e) připravit smlouvy s práv-
ní ochranou města (případně 
obcí) jako stranou kupující. 
(orientační cena demolice ob-
jektů činí cca 10 mil. Kč bez 
DPH)

Vzhledem k tomu, že současný 
majitel využívá budovy k provozu 
ubytovny, zamezilo by se koupí 
areálu možnému vzniku negativ-
ních dopadů, jako je:
■  vznik vyloučené lokality,
■  zvýšení drobné kriminality a ná-

silné trestné činnosti,
■  zvýšení nezaměstnanosti,
■  zvýšení požadavků na školství  

a zdravotnictví,
■  pokles cen nemovitostí nejen  

v okolí areálu,
■  celkové zhoršení kvality života 

v celé oblasti,
■  zatížení kraje dopravní obsluž-

ností,
■  riziko vzniku sociálních nepo-

kojů a extrémismu. 

Ilustrační foto.
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Vzpomínka

VOLNÁ MÍSTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE SÍBOVA

NEZAPOMEňTE
NA POPLATEK ZA KOMuNÁLNÍ 

ODPAD

Termín splatnosti
poplatku za komunální odpad 

za I. pololetí 2014 je

30. 6. 2014

poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

Pondělí: 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00
Úterý: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00

Středa: 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00

  

poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní 

symbol: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce.
 

pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu  

v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na č. 417 810 957, 417 810 827

nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz. 

poplatek na rok 2014 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok, 
(t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí)

Od poplatku na rok 2014 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2014

K letošnímu zápisu do naší mateřské školy přišlo méně dětí, než  
v loňském roce. Přibyly přihlášky dětí dvouletých, proto bude u 
nás od září fungovat jedna třída právě pro tyto mrňousky. 

Bude naplňována pouze do počtu 
15 dětí, protože těmto dětem musí 
být věnována mnohem větší péče. 
Nebude jim sice poskytováno škol-
ní oblečení (jako v jeslích), ale péči 
budou mít stejnou – tu zabezpečí 
dvě paní učitelky a jedna pěstounka. 
Určitě tato batolata ještě nakrmíme 
a převlékneme, ale povedeme je  
k samostatnosti v sebeobsluze i ji-
ných činnostech. Budou mít podob-

nou náplň dne, jako starší kamarádi 
– kreslení, malování, prohlížení ob-
rázků, zpívání, skládání, skotačení 
– aby se jim u nás líbilo a leccos se 
naučily. Ještě nám několik volných 
míst zbývá, nabízíme je všem ma-
minkám, které se ještě rozhodují.
Informace o naší MŠ najdete na 
http://sibova.ms-bilina.cz/

Bc. Zdeňka Heinrichová
Ředitelka školy

KDO BYL MILOVÁN, NENÍ ZAPOMENUT
Dne 2. 6. jsme si připomněli již 12. výročí úmrtí 

našeho drahého manžela, tatínka,

pana Josefa Seidla z Bíliny.
S láskou vzpomíná rodina

Polské Jaraczewo bude možná dalším partnerským městem Bíliny

ZÁJEZDy 2014

Termín - Cíl zájezdu Cena místenky

21. 6. 2014
ZOO - Dvůr Králové ........................................................... 120,00 Kč

23. 8. 2014
Státní hrad a zámek Český Krumlov ............................... 150,00 Kč

13. 9. 2014
Podzimní Zahrada Čech - výstaviště Litoměřice ..................... 50,00 Kč 

6. 12. 2014
Drážďany - předvánoční trhy, 2 autobusy .......................... 80,00 Kč

13. 12. 2014
Praha - Dejvice, vánoční trhy ............................................ 80,00 Kč

 

Floria 2014
speciální výstava pro zahradníky, chataře a milovníky květin

 
 Ing. Krejčová petra, e-mail: krejcova@bilina.cz , t: 417 810 840 

Nedávná cesta bílinské delegace do polského Jaraczewa přinesla velmi zajímavé výsledky. Jak prozradil starosta města Bíliny Josef 
Horáček, obě města nejspíš uzavřou smlouvu o partnerství, která polskému městu zajistí partnera pro velký projekt. Bílině se tak opět 
o trochu více otevřou dveře do zahraničí. 

V loňském roce se díky přátel-
ství se zahraničními podařily 
dvě pěkné akce pro děti, nejprve  
v červnu v Bílině mezinárodní hry 
dětí a o prázdninách pak bílin-
ské děti byly pozvané do Polska  
k moři. Díky partnerství by mohly 
podobné akce pokračovat a nejen 

mezi dětmi, ale třeba také mezi 
sportovci atd. „Požádali o dota-
ci na akci, na kterou vloni vzali  
i naše děti. Potřebují však partne-
ra a dohodli se, že by smlouvou 
oslovili Bílinu,“ upřesnil starosta. 
Polský partner se bude starat o do-
taci a výměna se bude konat kaž-

doročně. Smlouva o partnerství je 
momentálně v jednání. Nespornou 
výhodou je také poměrně malá 
vzdálenost a to cca 400 km od Bí-
liny. Nejbližšího partnera má Bíli-
na v německém Dippoldiswalde, 
se kterým funguje spolupráce 
na velmi dobré úrovni. Svědčí  

o tom nedávno realizované 
úspěšné společné projekty, které  
v Bílině proběhly. Právě společné 
projekty v návaznosti na dotační 
možnosti jsou jedním z hlavních 
důvodů, proč mezi sebou zahra-
niční města uzavírají partnerské 
smlouvy.
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Odpověď Jaromíru Sochorovi :

Předražená zakázka

Vážený pane zastupiteli,
překvapuje mne, že se vytrvale podepisujete pod tvrzení, jejichž nepravdivost je tak lehce dokazatelná. Od tohoto dopisu do BZ jste 
stihl po Bílině rozeslat ještě nejrůznější e-maily a výzvy, navzdory Vašim slovům: „více se k tomuto vyjadřovat nebudu“, přičemž i zde 
jste uváděl různé snadno vyvratitelné lži, pár z nich pro názornost v následujících řádcích uvedu. Naproti tomu když obviňujete z ne-
pravdy mne, jen píšete, „že to dělám“, konkrétní příklad neuvádíte. Nemůžete, protože má tvrzení odpovídají skutečnosti. Já to mám 
s Vámi v tomto ohledu snadné, např. Vaše poměrně zásadní tvrzení, že se kontrolní výbor začal touto akcí zabývat až poté, co dostal 
indicie, že není vše v pořádku, mohu díky dostupným zápisům ze zastupitelstva vyvrátit velmi lehce. Zde předkládám rekapitulaci 
faktů dokazujících nepoctivost Vašich slov, které je možno si na MěÚ ověřit:

21. 6. 2012 se 
koná zastupitel-
stvo, které sta-
huje z progra-
mu rozhodnutí  
o výši úhrady 
havárie kanali-

zace a nejprve řádně pověřuje 
kontrolní výbor provedením 
kontroly vyúčtování.
30. 8. 2012 zasedá kontrolní 
skupina Kontrolního výboru 
a předkládá zastupitelům tato 
usnesení:
-  „zadat vypracování dalšího 

znaleckého posudku od Ing. 
Kůrky (autorizovaný technik  
v oboru vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství, spe-
cializace stavby zdravotně-
technické).“

-  „doporučení zastupitelstvu 

uhradit částku za provedené 
práce dle rozpočtu nezávislé-
ho odborníka, pana Segeče.“ 

6. 9. 2012 koná se zastupitel-
stvo, kde předseda kontrolního 
výboru Bc. Tallowitz v diskuzi 
uvádí (viz. zápis ze zastupitel-
stva): „Jsou změny, stalo se to 
mou chybou, kv zahájil kontro-
lu hned po zm. Kontrola probí-
hala celé léto, sešli jsme se na 
poliklinice s Gutrou a jednate-
lem HNsP, podívali jsme se na 
stavbu a nechali si předložit 
materiály od p.Bureše. Nezá-
vislý znalec pan Segeč vytvořil 
znalecký posudek. Byl na vyšší 
částku, než bylo fakturováno. 
Přišlo nám zvláštní, tak jsme 
nechali udělat ještě jeden od 
pana Kurky – a ten byl na 3.5 
milionu. Rozhodli jsme se to 

předložit vám a myslíme si, že 
by bylo vhodné, aby se k němu 
vyjádřili další členové. Nelíbí 
se mi, že na to firma doplácí, 
navrhuji zaplatit částku 2,9 mi-
lionu a necháme udělat posudky 
a podle toho by se to doplatilo 
nebo ne.“ Po návrhu předsedy 
kontrolního výboru schválit na-
vrženou částku ji zastupitelstvo 
odsouhlasilo. Ze zápisu je zcela 
zřejmé, že se kontrolní výbor 
zabýval prvními dvěma posud-
ky před hlasováním, vyhodnotil 
je jako nezávislé znalecké po-
sudky a navrhl zaplatit částku  
z nich vycházející. 
Srovnatelných nepravd se do-
pouštíte i v dalších komentá-
řích, kdy se snažíte účelově 
přesvědčit veřejnost, že o věci 
rozhodla rada, byť tomu tak 

nebylo. Mohl bych vyvrátit  
i Vaše další tvrzení, ale mys-
lím, že výše uvedené argumenty 
pro příklad stačí, neboť od Vás 
osobně či z vašeho bílinského 
uskupení HNHRM přicháze-
jí podobné texty pořád dokola. 
Účelová obvinění, pomluvy, 
negace, zášť… Stačí se podí-
vat na vaše útočné internetové 
stránky... Je smutné, kam jste  
v rámci politické soutěže schop-
ni zajít. Vám i ostatním účelo-
vým kritikům mohu slíbit, že se 
vašimi agresivními praktikami 
s kolegy nenecháme odradit ani 
unavit. Trpělivě budeme na vaše 
pomluvy slušně odpovídat a ar-
gumentovat, protože podobnému 
jednání se nesmí ustupovat.

Mgr. Zdeněk Rendl
místostarosta

Vážený pane místostarosto, 
musím na Vaši odpověď k předražené zakázce reagovat, ač jsem tak činit nechtěl. Zveřejnil jsem informace o předražené zakázce na-
šim občanům takové, jaké jsou a Vy jste na toto reagoval tak, že jste celou podstatu problému posunul někam do pozadí a z Vaší strany 
se jednalo o exhibici, překrucování a potlačení podstaty věci na druhou kolej, proto chci vše znovu zrekapitulovat. 

Na poliklinice 
v Bílině vznikla 
havárie kana-
lizace, u které 
se během prací 
na jejím odstra-
nění vyšplhaly 

náklady na částku, o které mu-
selo rozhodnout zastupitelstvo. 
To navýšení částky schválilo, 
ovšem rozhodovalo na základě 
předložených materiálů, které 
obsahovaly (dnes si myslím, že 
úmyslně) takové skutečnosti, 
které nedávaly ani jinou mož-
nost. Po prvních indiciích, že  
s touto akcí není vše v pořádku, 
se tímto začal zabývat kontrolní 
výbor, kterému byly předlože-
ny ze strany města nějaké roz-
počty, které měly předraženou 
akci zlegalizovat. Tyto rozpo-
čty, o kterých se zmiňujete jako 
o posudcích, žádnými posudky 

nejsou a jedná se opravdu jen 
o rozpočty bez patřičných ná-
ležitostí, které jsou k tomuto 
nezbytné. Kontrolní výbor tyto 
rozpočty vyhodnotil jako ne-
dostačující a na tomto základě 
zadal vypracovat odborný po-
sudek samostatně. Ten potvr-
zuje velký rozdíl v ceně. Pane 
místostarosto, toto je proto je-
diný odborný posudek, který 
Vy nepochopitelně degraduje-
te a srovnáváte s odhadem na 
nemovitost. Po seznámení se 
se všemi těmito skutečnostmi 
vzešla od části zastupitelů vý-
zva, která doslova vyzývá radu 
města k okamžitému řešení tak, 
aby byl dán podnět k prošetře-
ní či podání trestního oznámení 
příslušným orgánům. Nikde se 
v ní nezmiňuje oslovení práv-
ní kanceláře, vytváření nových 
posudků či podobné kroky, kte-

ré vy zmiňujete, a které vše jen 
oddalují a město stojí peníze. 
Pane Rendle, uvádět nepravdy 
je to samé jako lhát, a to Vy dě-
láte. 
K Vaší zmínce k získání mého 
mandátu zastupitele, mých am-
bicí a snaze o personální obmě-
nu radnice uvádím toto: Mám 
mandát zastupitele stejně jako 
Vy a získal jsem jej dle voleb-
ních výsledků a dle zákona stej-
ně jako Vy, takže nechápu Vaši 
reakci a nevnímám mezi našimi 
mandáty žádný rozdíl nebo Vy 
ano? 
Vaši domněnku ohledně ob-
měny radnice potvrzuji: Ano, 
Nezávislí v Bílině - HNHRM, 
které zastupuji, chce dosáhnout 
personální obměny radnice, 
nicméně se domnívám, že to 
není jediný politický subjekt  
v Bílině, který má tyto cíle. Ne-

vím proč obhajujete neobhaji-
telné a nad důvody snad nebudu 
ani přemýšlet, ale uvědomte si, 
že se jedná o viditelné předra-
žení o necelé 2 mil. korun  
a procentově o necelých 200 %. 
Pane místostarosto, ze všech 
výše uvedených skutečností 
Vás znovu žádám, abyste konal 
dle výzvy zastupitelů. 
Součástí odpovědí byla i reak-
ce vedoucího odboru ONI pana 
Bureše, ke kterému chci dodat 
jen to, že by dle mého názoru 
měl obhajovat ve vztahu k opra-
vě kanalizace pouze práci od-
boru jemu svěřenému, ale určitě 
ne radu města, ale Vy to máte 
zřejmě nastaveno jinak. 
To je opravdu vše a více se k to-
muto vyjadřovat nebudu. 

Jaromír Sochor
 zastupitel města Bíliny 

Nezávislí v Bílině - HNHRM
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Blahopřání
Dne 31. 5. 2014 oslavila své 85. narozeniny

paní Krista Bednářová z Bíliny.
K významnému životnímu jubileu přišel vitální a energické 

oslavenkyni popřát Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina  
v doprovodu matrikářky Martiny Tučkové a pracovnice MěÚ 

Petry Vondráčkové. 
Přidáváme se ke gratulacím a přejeme hodně štěstí a především 

pevné zdraví do dalších let.

Poděkování
Chtěla bych velice poděkovat za milou návštěvu z Městského 
úřadu v Bílině a blahopřání k mým 85. narozeninám. Byla jsem 
velmi potěšena a ještě jednou děkuji. Krista Bednářová

V DDM se soutěžilo o medaile 
v jumpingu a v zumbování

Větrácký dětský den se k dětské radosti protáhl na celý víkend

Holčičky i velké slečny soutěžily opět o medaile a tentokrát 
v jumpingu a v zumbování. Obě tyto sportovní aktivity 
jsou v našem domečku jako zájmový kroužek. Jumping, 

což je zábavné skákání na trampolíně na hudbu a zumbování pro 
děti, kde se holčičky učí latinsko americkým rytmům. Děti se velmi 
těšily, protože mohly ukázat, co se za celý školní rok naučily.

Soutěž v jumpingu: 
1. místo – Kateřina Kuklíková
2. místo – tereza Machková
3. místo – Lucie Heinischová 
4. místo – viktorka palečková

Soutěž v zumbování:
Mladší kategorie:

1. místo – Anna Wunschová

2. místo – Barbora Hájková
3. místo – Martina Malíková
4. místo – Anna Benešová

Starší kategorie:
1. místo – Jaroslava Ristanovová
2. místo – Linda Hoang
3. místo – patrície Bánomová

Všem blahopřejeme.

Akce začala příjezdem hasičů z Unipetrolu, kterým patří velký dík, že svou účastí naprosto rozzářili dětské účastníky i jejich 
rodiče. Nejprve seznámili děti se zásahovou technikou a poté zaplnili palouk pěnou, ve které děti popustily uzdu svým vášním. 

Ovšem větrácký dětský den 
přerušila nepřízeň počasí  
a po této nečekané atrakci 
se museli malí i velcí usušit  

a s dobrým šálkem čaje také za-
hřát. Ale ani tento příval děti  
s rodiči neodradil a ty se nevzdaly 
a své soutěže si užily i druhý den. 

Po každé úspěšné disciplíně, jakou 
bylo přetahování lanem, hody na 
plechovky či figurínu děti obdrže-
ly 1 větrák euro, pevnou to místní 

měnu, která nepodlehla deštivé 
inflaci a na konci ji mohly smě-
nit za sladké odměny.

Ing. František Poživil s rodiči

Počasí se nakonec umoudřilo a děti mohly dál soutěžit v různých 
disciplínách. Odměnou jim byla smyšlená měna, kterou pak 
mohli zaměnit za dobroty. Nechyběly diplomy.

Hasiči vždy vědí, jak zaujmout děti. S pěnovou závějí rozhodně 
nešlápli vedle, děti byly nadšené.
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Děkovačka na závěr se opakovala víckrát, diváci ocenili dokonalou přípravu a skvělý divadelní zážitek. 

Sluneční paprsky v podání tančících dětí ve žlutých kostýmech. 
Vpravo zvířátka společně s beruškou. Kostýmy byly opravdu 
povedené.

Každá postava měla na podiu přesné instrukce, co dělat. Režie muzikálu 
je velice náročná, obzvlášť když obnáší práci s malými dětmi.

Jedinou „dospěláckou“ postavou v muzikálu byla beruščí maminka 
(uprostřed). Foto: Jana Šimková

Kam chodí slunce spát

Mladotice 2014
„ Bylo tu mile, veselo, ani domů se nám nechtělo.
Měli jsme se fajn, byl to zkrátka ráj.
Tančili jsme, pili, dobře jsme se měli.“

Napsali důchodci z Klubu dů-
chodců PP I. z Bíliny do knihy 
návštěv v Rekreačním středis-
ku Doly Bílina v Mladoticích. 
Příjemné dva dny zde strávila 
skupina důchodců. Večer si 
společně zatancovali a zazpí-

vali při příjemné muzice. Druhý 
den navštívili Máriánskou Týnici 
– kouzelný klášter přeměněný na 
muzeum. Po dobrém obědě se pak 
rozjeli domů. Již se těší na další 
společné cestování.

Růžičková Eliška
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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.

Úspěšní maturanti Podkrušno-
horského gymnázia Most, pra-
coviště Bílině na společné fo-
tografii. Slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení 21 ab-
solventům bílinského gymnázia 
se uskutečnilo dne 30. května  
v obřadní síni městského úřa-
du v Bílině. Úvodního slova 
se ujal ředitel gymnázia Ka-
rel Vacek, který moudře pro-
mluvil k čerstvým absolven-
tům a popřál jim hodně štěstí  
v dalším životě. Pár povzbu-
zujících slov přidal také ta-
jemník městského úřadu La-
dislav Kvěch. Na maturanty 
se přišli v této slavností chvíli 
podívat jejich rodiny. Mladé 
absolventy nyní čekají povět-
šinou přijímačky na vysoké 
školy. Nezbývá než držet jim 
palce ve splnění všech snů  
a pogratulovat k důležitému 
kroku do světa dospělých.

Pátek 6. červen od 17:30 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 
P-12

Pátek 6. červen od 20:00 hodin
BONY A KLID 2 – 2D
ČR/Drama/. České znění.
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníko-

vá, Roman Skamene, Jakub Prachař
Vstupné:100,- Kč/100 minut P-15

Pátek 6. červen od 22:00 hodin
LOFT – 2D
Holandsko/Thriller/Drama/. Čes-
ké titulky.
Hrají: Katja Herbers, Kim van 

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA BÍLINA

Sobota 7. červen
od 14:00 hodin
DĚTI DĚTEM

5. ročník
Vystoupí: 

Taneční skupina T.X.S. 
DANCING LADIES,

baletní sóla dětí se ZUŠ 
Gustava Waltera a dětí z DDM 
v Bílině, děti se ZŠ Aleská a ZŠ 

Za Chlumem Bílina. 
Vstup zdarma.

LESNÍ KAVÁRNA KAFÁČ
od 19:00 hodin

afterparty – vystoupí 
WANASTOWI VJECY 

REVIVAL, 
MILOŠ AND HIS GANG.

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

6. červen – 27. červen 2014 
KOUZLO PASTELU 

Výstava obrazů členů výtvarné 
skupiny „Color Art“ DDM Bílina. 

Vernisáž výstavy 5. června 
od 17:00 hodin.
Vstupné zdarma.

Kooten, Fedja van Huêt, Lies Vi-
sschedijk
Vstupné: 90,- Kč/110 minut P-15

Sobota 7. červen od 17:30 hodin
SOUSEDI – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, 
Rose Byrne, Dave Franco
Vstupné: 100,- Kč/97 minut P-15

Sobota 7. červen/20:00 hodin
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – 2D
ČR//Komedie/. České znění.
Hrají: Jana Stryková, Hana Vagne-
rová, Zuzana Stavná, Ondřej Sokol 
Vstupné: 110,- Kč/112 minut 
P-12

Neděle 8. červen od 15:00 hodin
HURÁ DO PRAVĚKU - 2D
USA/Jižní Korea/Animovaný/
Dobrodružný/.
Český dabing. 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 90,- Kč/82 minut MP

Pátek 13. červen od 17:30 hodin
X- MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
– 3D
USA/Akční/Fantasy/. Český da-
bing.
Hrají: Hugh Jackman, Michael 
Fassbender, James McAvoy, Ja-
son Flemyng 
Vstupné: 130,- Kč/114 minut 
P-12

Pátek 13. červen od 20:00 hodin
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – 2D
ČR//Komedie/. České znění.
Hrají: Jana Stryková, Hana Va-
gnerová, Zuzana Stavná, Ondřej 
Sokol 
Vstupné: 110,- Kč/112 minut 
P-12

Sobota 14. červen od 17:30 hodin
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ 
MAGIE – 3D 
USA/Fantasy/Dobrodružný/Dra-
ma/Rodinný/. 
Český dabing.
Hrají: Angelina Jolie, Juno Tem-
ple, Elle Fanning, Sharlto Copley 
Vstupné: 155,-/135,- Kč/97 minut 
P-12

Sobota 14. červen od 20:00 hodin
GODZILLA – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/
Thriller/. České titulky.
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, 
Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, 
Juliette Binoche 
Vstupné: 120,- Kč/119 minut 
P-15

Neděle 15. červen od 15:00 hodin
KHUMBA – 3D 
Jižní Afrika/Animovaný/Kome-
die/. Český dabing. 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 120,- Kč/85 minut
MP

8 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 6. červen 2014



ZUŠ Gustava Waltera v Bílině rozšiřuje od školního roku 2014/2015 
svou působnost také o LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

PROGRAM AKCÍ ČERVEN 2014
  ZÁKLADNÍ uMĚLECKÁ ŠKOLA 

  GuSTAVA WALTERA
 Mírové nám. 21/16, Bílina

Doplňovací zápis žáků pro školní rok 
2014/2015

Hudební a taneční obor: 16. 6. – 18. 6. 2014
Výtvarný obor: 18. 6. a 19. 6. 2014
Literární obor: 16. 6. a 18. 6. 2014

mezi 15:00 – 18:00 hodinou

přípravné studium pro děti od 5 let 
základní studium od 7 let

Zápis je spojen s talentovou zkouškou.

Vážení uchazeči o studium na ZUŠ, 
od nového školního roku 2014/2015 rozšiřujeme výuku také o literárně-
dramatický obor, do něhož přijímáme děti od 7 let. v ostatních již 
vyučovaných oborech přijímáme žáky na několik uvolněných míst dle 
prokázaných předpokladů pro studium a podle výsledků talentové 
zkoušky. 
v hudebním oboru můžeme nabídnout volnou kapacitu v přípravném 
studiu pro děti od pěti let. v individuálním studiu, tedy sólovém zpěvu 
a hře na nástroj pro děti od sedmi let zbývá jen několik volných míst  
a pouze u některých vyučovaných nástrojů.
v tanečním oboru přijímáme také především děti do přípravného studia, 
několik míst je i ve vyšších ročnících. 
výtvarný obor nabízí přibližně deset míst v přípravném, event. základním 
studiu.

Na viděnou u zápisů se těší Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

6. 6. pátek od 10:00 hodin
„POHÁDKOVÝ SVĚT V KNIHÁCH“
Beseda pro děti z MŠ. přiblížení knihovny a pohádkových knížek dětem 
z MŠ Žižkovo údolí v Bílině. povídání o knížkách, čtení pohádek, soutěže.
Dětské oddělení MěK Bílina.

11. 6. středa od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ?
Lektorka: Jitka topinková
Zapomínáte? Začněte trénovat svůj mozek. trénování paměti je 
vhodné pro široké spektrum veřejnosti všech věkových kategorií.  
Už v sedmadvaceti se zpomaluje myšlení, v sedmatřiceti se vytrácí 
paměť. Zlomem je čtyřicítka, to už to s námi jde opravdu z kopce. Mozek 
se programově brání svému zahlcení. Jenže i mozek se dá ošálit. Na to 
jsou tu mnemotechniky.
Odpoledne zpestří krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině.
Klubovna MěK  vstupné: 20,- Kč

17. 6. úterý od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ ZDRAVÁ VÝŽIVA
Lektor: Ing. Jiří plánička
představení netradičních potravin v oblasti zdravé výživy, návody na 
zapracování netradičních potravin do zdravého jídelníčku, tipy na zdravé 
recepty, ochutnávka.
Odpoledne zpestří krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině.
Klubovna MěKQ vstupné: 20,- Kč

www.knihovnabilina.cz

Budoucí pedagog nově otevíraného oboru - herec Divadla rozma-
nitostí v Mostě a umělecký vedoucí Divadla HAD v Cirkuse pan 
Adam Šmejkal přináší v následujících řádcích základní informa-
ce pro případné zájemce o studium v jeho třídě: 

Co bude hlavním obsahem a smy-
slem studia dramatického oboru ?
Základním stavebním kamenem stu-
dia tohoto oboru budou - komplexní 
základy jevištního pohybu, výslov-
nosti a herectví spojené se základy 
elementární rytmicko - pohybové  
a hlasově - pěvecké průpravy.
Tento komplex zvládnutí základ-
ních dovedností jevištního umění 
bude představovat časový hori-
zont až několika let - podle indi-
viduálních schopností žáka a jeho 
dispozic, popřípadě i některých 
řečově - hlasových či jiných de-
terminantů.
První kapitolou studia oboru - 
která tvoří základ každé hlasově 
- řečové, výslovnostní a pěvec-
ké průpravy - je: problematika - 
techniky dýchání. 
Následuje elementární - jevištně 
pohybová průprava - která kromě 
zvládnutí techniky jevištní chůze, 
hereckého postoje a prostorové 
orientace slouží zejména k od-
straňování špatných pohybových 
návyků, nepřirozenosti a tělesné 
neuvolněnosti. 

Pilířem, který bude tvořit největší 
gró mého pedagogického půso-
bení v tomto oboru bude ovšem 
„Královna všech jevištních umě-
ní“ - VÝSLOVNOST.
Herectví - je pak zřejmě pro každé-
ho adepta tím nejkýženějším téma-
tem a látkou studia dramatického 
oboru. Já vycházím z metody před-
ní české pedagožky Evy Klánové 
-Roubíkové: vycházející z principu 
hercova vcítění se do situace opíra-
jící se o dnes již zcela obligátní me-
todu přirozeného psychologického 
herectví podle Stanislavského. 

Co bude základním studijním 
materiálem pro zvládnutí jednot-
livých problematik ?
Konkrétní látka. Např. zadaná he-
recká etuda či divadelní obraz pro 
potřeby vystoupení, hotový diva-
delní scénář, momentálně studova-
ný a připravovaný divadelní výstup 
včetně moderace vystoupení nevy-
jímaje účinkování pěveckého.

V čem nejvýrazněji se projeví 
zmíněné elementární základy 

hudební a pěvecké průpravy  
v tomto oboru ?
Každý herec musí umět zazpívat. 
Kromě toho povedu své žáky, aby 
hráli na hudební nástroje. Navíc 
chci při své práci v LDO uplatňovat 
též sborový zpěv herců - jak to již 
činím u svého Dětského hereckého 
souboru „HAD v Cirkuse“ z Mostu.

Materiály, ze kterých chci pro 
svou výuku čerpat ?
Základem moderního herectví je 
již zmíněná - škola Stanislavského.
Přední znalkyní v oboru Výchov-
ná dramatika a zároveň autorkou 
význačné učebnice AMU: „Jak se 
učí dramatická výchova“ je paní 
Eva Machková.

Problematiku a obor „moderová-
ní“ - budu svým žákům zprostřed-
kovávat též podle skript Vyšší od-
borné školy herecké autora Josefa 
Langra.
Povolanou autorkou pro obor hla-
sové výchovy u dětí je paní Alena 
Tichá a její publikace.
Také Violet Oaklander ve své 
knize „Třinácté komnaty dětské 
duše“ nabízí ve svých textech 
řadu zajímavých interaktivních 
cvičení.
Ale také například Jan Neuman 
ve své publikaci Dobrodružné hry 
a cvičení představuje pro pedago-
gy zajímavý a systematizovaný 
seznam kontaktních, poznávacích 
a dalších skupinových her.
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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)

Další medailová umístění aerobiku

V domě dětí a mládeže působí tři kroužky ae-
robiku. Aerobik poctivě trénují již ti nejmenší.  
V tomto kroužku máme celkem 23 holčiček. Na letošní 

sezónu jsme si připravili závodní sestavu Country holky.

Naše holky se moc na závody 
těší a samozřejmě to s nimi 
prožívají i rodiče. Dalším 
kroužkem je skupina Cvr-
ček a nejstarší Caviky. Tyto 
dva kroužky již na závody 
jezdí několik let a na svém 
kontě mají mnoho pohárů 

Zastupitelstvo města ne svém 3. zasedání, které se uskutečnilo 
v mimořádném termínu 26. května 2014 mimo jiné:

Rada města na své 12. schůzi konané 28. května 2014 mimo jiné:

Schválilo:
■  Záměr výkupu areálu bývalého 

Azylového zařízení minister-
stva vnitra v Červeném Újez-
du s tím, že ukládá starostovi  
a místostarostovi města:
●  a)  zajistit vypracování aktuálního 

znaleckého posudku na tržní 
hodnotu předmětu koupě,

●  b)  jednat o ceně za prodej uve-
deného areálu, 

●  c)  pracovat na žádostech o fi-
nanční podporu jak na ná-
kup, tak případnou demolici 

nebo naopak na sanaci areálu 
z dotačních programů, cent-
rálních orgánů a v neposled-
ní řadě od finančně silných 
partnerů jednotlivých obcí, 

●  d)  jednat o možnostech využi-
telnosti areálu, 

●  e)  připravit smlouvy s právní 
ochranou města (případně 
obcí) jako stranou kupující. 

Nezaujalo stanovisko:
■  K návrhu Ing. Petra Rosen-

kranze, člena ZM, který se 

týkal záměru výkupu areálu 
bývalého Azylového zařízení 
ministerstva vnitra Červený 
Újezd s následujícími podmín-
kami: 
●  a)  kupní cena bude činit maxi-

málně 15 000 000 Kč ;
●  b)  v areálu nebudou v okamži-

ku koupě ubytované žádné 
osoby.

■  Součástí návrhu bylo i pověření 
starosty a místostarosty jedná-
ním o výši kupní ceny a dalších 
podmínek prodeje.

Schválila:
■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SanDoMon 
Bílina, o. s., jako příjemcem ve 
výši 20 000 Kč na plánované 
akce v roce 2014, hrazeno ze 
schváleného rozpočtu města.

■  Uzavření smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpa-
dů z obalů mezi městem Bílina 
a společností EKO-KOM, a. s., 
Praha. 

■  Přijetí finančního daru ZŠ Za 
Chlumem od společnosti ČEZ, 
a. s., Praha, ve výši 350 000 Kč 
na projekt „I. etapa pořízení šat-

ních skříněk pro ZŠ Bílina, Za 
Chlumem 824.

■  Účetní závěrku příspěvkových 
organizací zřízených městem 
Bílina, a to MŠ Švabinského, 
MŠ Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ 
Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, Centrální školní jí-
delně, ZUŠ Gustava Waltera, 
DDaM Bílina, MTS města Bí-
liny, včetně rozdělení hospo-
dářských výsledků do fondů, 
k 31. 12. 2013.

■  Stanovení celkového počtu za-
městnanců Městského úřadu Bí-
lina dle zákona č. 128/2000 Sb., 
§ 102 odst. 2 písm. j), o obcích, 

v platném znění, s účinností od 
1. 6. 2014, na 121 včetně 4 za-
městnanců realizačního týmu 
na projekt Zvyšování kvality 
základního vzdělávání na Bílin-
sku, 3 zaměstnanců na mateřské 
a rodičovské dovolené a 22 za-
městnanců na veřejně prospěšné 
práce.

■  Výzvu na akci „Zemní práce 
prováděné při realizaci oprav 
veřejného osvětlení v ulici 
Opletalova a Fügnerova v Bí-
lině a oprava chodníku v ul. 
Fügnerova“, dle návrhu předlo-
ženého vedoucím odboru nemo-
vitostí a investic.

Souhlasila:
■  S převedením částky ve výši  

430 000 Kč z rezervního fondu 
Městských technických služeb 
Bílina do fondu investičního na 
zakoupení materiálu k výměně 
stožárů vč. svítidel, kabelů, aj.  
v ul. Opletalova a Fügnerova.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

MČR v Národní lize družstev
Sobota 31. 5. 2014 se v Kar-
lových Varech konalo 3. kolo 
národní ligy JKA. 

Naši závodníci z oddílu SKM Bí-
lina startovali za klub SKP Hvěz-
da K.Vary a to v teamech dorost 
a senior. V dorostu nás zastupo-
vali Víznerová Michaela, Skýva 
Bedřich, Musil Pavel, Opočenský 
Marek a Schäfer Filip.
Kluci si nevedli špatně bojovali  
s  vervou na všech kolech a nakonec 
si vybojovali 3. místo a titul 2 více 
mistr ČR JKA v národní lize. Naše 
seniory zastupovali Richard Růžič-
ka, Engler Michael, Engler Daniel, 
Masopustová Jarmila, Košíková Ka-
rin, Jitka Pechanová a Hrdlička Ja-
kub. Tento team, byl opravdu velice 
„nadupaný“ a všem soupeřům ne-
dal moc šancí. Všechny zápasy jak 
v kumite tak i v kata, byly napínavé 

a především se bylo na co koukat.
I když jsme spojili dva kluby do 
jednoho, byl to dobrý tah a vy-
platilo se. Naši senioři se stali po 
třetím kole neporazitelní a odnesli 
si 1.místo a titul mistr ČR JKA  
v národní lize.
Všem závodníkům moc děkujeme 
za reprezentaci obou zmiňova-
ných klubů a zároveň Ústeckému 
kraji za podporu sportu.

Za oddíl SKM Bílina 
Hlavní trenér Masopust R.

a medailí. 18. května jsme se 
zúčastnili soutěže Aerobik Cup  
v Chlumci, kde jsme získa-
li dvě zlaté a jednu stříbrnou. 
Všem dětem gratulujeme  
a děkujeme rodičům našich nej-
menších za skvělou spolupráci 
a těšíme se na další závody.
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Body se v derby dělily

Bílina – Modlany 2:3 /np/ (0:1)
Branky: Kotěšovský, pavlíček /p/ - Kupka 2, rozhod. penalta vavrinec J.
Sestava Bíliny: vondráček - Říha, pavlíček, Mergl, Baran - Levý  
(46. Schuchardt, 82. podaný), Augusta, vlasák, Záhradský, Masopust 
(73. Ročenovič), Kotěšovský (72. Bečvařík)

Sobotní derby na Kyselce bylo důležitější pro Modlany, které stále nemají jistotu udržení, i když jejich jarní výkony mají vysokou 
úroveň.. Exligové posily Tesařík v obraně, Doležal v záloze a Kousal spolu s Karlíkem v ofenzivě vnášejí do hry Modlan kvalitu. 

První poločas byl ze strany 
Bíliny poločasem zmařených 
šancí.
Těch gólových bylo nejméně 
pět, zatímco hosté ze dvou 
šancí proměnili jednu.To se 
stalo už v 9. minutě, kdy po 
zaváhání bílinské obrany pro-
nikl Kupka a bezpečně za-
věsil. V 17. minutě střílel po 
akci Masopusta do prázdné 
branky Vlasák, ale vynikající 
Tesařík v poslední chvíli míč 
vykopl. V poločasové pře-
stávce si posteskl trenér do-
mácích Kovačka, že už neví, 
jak naučit domácí střílet góly 
z vyložených šancí.
Jakoby chtěli domácí hráči 
jeho slova vyvrátit, vstřeli-

li vyrovnávací gól už v úvodu  
2. poločasu. Výborný Augusta 
vystřelil, sraženou střelu dosti-
hl rychlý Kotěšovský a překonal  
s jistotou brankáře hostí. O deset 
minut později však znovu praco-
vala domácí obrana nedůsledně 
a Kupka neměl problém dopra-
vit míč do Vondráčkovy svatyně.  
V 70. minutě nešetrně fauloval 
domácí Kotěšovský brankaře 
hostí. Tato akce vzbudila velké 
emoce na hřišti i v hledišti. Kapi-
tán hostí Karlík musel být „kro-
cen“ vlastními spoluhráči.Trenér 
Kovačka správně Kotěšovského 
stáhl ze hry. Bílina vyrovnala  
v 74.minutě z penalty, kterou po 
ruce Tesaříka v pokutovém území 
proměnil Pavlíček. 

Více se v nervózním závěru ne-
stalo a došlo na pokutové kopy. 
V nich se vytáhl brankář hostí, 
který skvěle chytil penalty Beč-
vaříkovi, Pavlíčkovi a Záhrad-
skému. Za domácí proměnili 
Mergl a Vlasák. Protože hosté 
proměnili třikrát, berou dva 
body, zatímco domácí se musí 
spokojit s jedním.
„V posledních utkáních nás trá-
pí proměňování šancí, v obraně 

děláme chyby, které nás stojí 
body. Zlepšuje se však naše 
mezihra a na hráčích je vidět 
chuť hrát, což potvrdili i proti 
velice dobrému soupeři. Pro 
náš mladý tým je vždy pří-
nosem zahrát si proti hráčům  
s bohatými ligovými zkuše-
nostmi, kteří oblékají dres 
Modlan“, hodnotil utkání prezi-
dent FK Bílina Petr Procházka.

B. Mráz

Mistrovství Evropy JKA mládeže a veteránů
V sobotu 24 a 25. 5. 2014 se konalo ME JKA v hlavním městě 
Praze. Naše reprezentace se cíleně připravovala na tuto vrchol-
nou událost. Absolvovali jsme několik reprezentačních tréninků 
pod vedením instruktorů JKA ČR. Nemusíme si nic nalhávat, ale 
jelikož se ME pořádalo v České republice tak jsme nic nechtěli 
nechat náhodě a co nejlépe ukázat, že se v Evropě naše bojové 
umění neztratí. 

Na těchto závodech nás zastupo-
vali tito závodníci (Plass Daniel, 
Charvát David, Skýva Bedřich  
a Musil Pavel). Účast byla vel-
ká, přijelo 15 států Evropy  
s celkovým počtem přes 600 
závodníků. Všechny kategorie 
byly obsazeny velmi dobrými 
závodníky a naši reprezentanti 
si nevedli špatně. Náš nejmladší 
závodník Daniel Plass se v kata 
probojoval ač do finálové čtyřky. 
Tam na něho čekali tři závodníci  
z Ruska. Nakonec skončil na  

4. místě, nevadí, čtvrtý v Evropě 
je super. David Charvát hned v 
prvním kole narazil také na Rusa a 
škoda, že nepostoupil. Musím říci, 
že závodníci z Ruska, byli opravdu 
dobře připraveni nejen na kata, ale i 
na kumite. Pavel Musil startoval v 
obtížné kategorii 16 – 17 let. Pavlovi 
se podařilo v kata dostat do osmič-
ky, ale bohužel se do finále nedo-
stal, takže skončil od 5. místa až po  
8. místo. 
Bedřich Skýva se v kumite pro-
bojovával až do čtvrtfinále  

a tam narazil zase na Rusa a ten 
mu nedal žádnou šanci. Nicméně 
druhý den probíhaly závody v kata 
teamech a kumite teamech, a i tam 
jsme měli zástupce z našeho oddí-
lu. Nejdříve nastoupil kata team ve 
složení Musil Pavel, Schäfer Filip  
a Pospíšil Aleš. Kluci zabojovali a 
odnesli si 2.místo a tím titul vice-
mistr Evropy. 
Další úspěch se dostavil v ku-
mite teamu ve složení Skýva 
Bedřich, Musil Pavel, Opočen-
ský Marek a Studený Jakub. 
Tento team narazil ve finále na 
team z Ruska a podlehl. Tak-
že si kadeti vybojovali 3.místo  
a titul 2. vicemistr Evropy. Bohu-
žel se při tomto utkání zranil Pa-
vel Musil a musel být odvezen do 
nemocnice což bylo pro všechny 
nemilou tečkou na těchto závo-
dech. Pavel nemohl na stupně 

vítězů a tak ani není na společné 
fotce. Důležité je, že se nepotvrdi-
lo vážné zranění, ale musel zůstat 
na pozorování v nemocnici. Jsme 
rádi, že dnes je Pavel v pořádku 
a bez následků. Tak abych to na 
závěr shrnul, naše reprezentace 
České republiky si celkem vy-
bojovala 35 cenných kovů z toho  
4 zlaté, 13 stříbrných a 18 bron-
zových medailí.
Jménem oddílu SKM Bílina chci 
poděkovat našim závodníkům 
za reprezentaci a přeji jim hod-
ně úspěchů nejen ve sportu, ale  
i v osobním životě.
Kluci moc děkuji Oss..
Zároveň poděkování patří i všem 
rodičům, kteří nás do Prahy přijeli 
podpořit a Ústeckému kraji za fi-
nanční pomoc.

Za oddíl SKM Bílina 
Masopust Roman
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Volejbalisty zastavil déšť

Senioři opět reprezentovali 
Bílinu na hrách v LitvínověUž je to tady

27. 4. 2014 pořádal klub lod-
ních modelářů svoji oblíbe-
nou soutěž „O Bílinský hr-
neček“ 26. ročník v kategorii 
EX 500, F4 v žácích a senio-
rech. Závodníků bylo celkem 
40, z nichž někteří soutěžili  
v obou kategoriích.

EX 500 žáci
1) Kučera péťa, Bílina
2) pruša Matěj, Bílina
3) pruša Dominik, Bílina

EX 500 senioři
1) Faitová vlasta, Bílina
2) Kučerová Lidka, Bílina
3) procházka vladimír, Bílina

F4 žáci
1) Franta Jiří, Most
2) vlach Jiří, Duchcov
3) Knorr Ruda, Duchcov

F4 senioři
1) Nekarda petr, Bílina

2) Jedlička Jan, Borovany
3) vlach Jan, Duchcov

Závody se uskutečnily díky 
našim sponzorům: Městský 
úřad Bílina, starosta p. Ho-
ráček Josef, krajský hejtman 
pan Bubeníček Oldřich, před-
seda AVZO p. Chalupný Z.,  
p. Mejcký A., p. Konárek J., 
p. Nekardová A, Unimo Fas-
ton a členové klubu lodních 
modelářů.
Všem děkujeme za účast a tě-
šíme se na září na Memoriál 
J. Jerie.

Sportovní hry seniorů již po sedmadvacáté ovládly Letní sta-
dion Ivana Hlinky v Litvínově. Na místě účastníky pozdravili 
hejtman Oldřich Bubeníček a radní pro bezpečnost a sociální 
věci Martin Klika. Nejstaršímu závodníkovi bylo 92 let! 

Senioři porovnávali své doved-
nosti v celkem deseti disciplínách. 
Na pět set seniorů ze třiceti klubů  
z celého kraje (Most, Litvínov, 
Meziboří, Roudnice nad Labem, 
Štětí, Třebenice, Litoměřice, 
Varnsdorf, Ústí nad Labem, Bíli-
na, Hrob, atd.) si tak vyzkoušelo 

například házení šipek, běh na 
čas s kolečkem, ruské kuželky, 
házení kroužků na tyč a další. 
Těchto her se pravidelně účastní 
také bílinští senioři pod vede-
ním paní Elišky Fialové z Klubu 
důchodců I. Nejinak tomu bylo  
i letos.

Na BVL jsou k vidění pěkné volejbalové okamžiky. Důležitá je přede-
vším radost ze hry a tu účastníci každoročně mají. Foto: V. Weber

Turnaj volejbalistů Bílinská volejbalová liga byl po špatných 
zkušenostech s nepříznivým počasím v loňském roce 
přesunut o 14 dnů později. Ani tato změna neušetřila 
volejbalisty od nepříjemných komplikací způsobených 
deštěm.

V prvním hracím dnu BVL 
mělo být odehráno 18 zápasů, 
ale po sehrání prvních čtrnácti 
zápasů přišel déšť, který do-
nutil pořadatele přeložit další 
program soutěže na příští hrací 
dny volejbalové ligy. Nesehra-
né čtyři zápasy by neměl být 
problém zařadit do programu 
zbývajících dvou celodenních 
turnajů v sobotu 31. května  
a 14. června. 
Těmito turnaji bude uzavřena 
základní část letošního již de-
vatenáctého ročníku BVL. Na 
přání všech jedenácti družstev 
bude ještě soutěž zakončena 
závěrečnou play-off v září.  
K prvnímu kolu 17. května se 
dostavilo všech jedenáct při-
hlášených družstev. Hrálo se 
na všech třech kurtech až do 
zmíněného lijáku. Úroveň hry 

všech družstev byla pozname-
nána přechodem z tělocvičen 
na venkovní kurty a zřejmě 
nedostatkem dobrého tréninku, 
a proto poklesem výkonnosti 
řady v minulosti velmi dobrých 
volejbalistů. 
Vzhledem ke zkrácení progra-
mu prvního hracího dne bylo 
jednotlivými družstvy sehrá-
no nestejné množství zápasů,  
a proto není možné usuzovat  
o vyhlídkách na konečné umís-
tění. Určitým vodítkem může 
být zatím počet ztracených 
bodů v dosud sehraných zápa-
sech. Z favoritů zatím nejví-
ce ztrácí Sokol – 3, WC také  
3 body, DETO 2 body. Závěrečné 
dva turnaje základní části budou 
bojem o konečné umístění, které 
stanoví pořadí družstev pro nasa-
zení v play-off.  ji

12 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 6. červen 2014

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Ing. Jana Šimková, tel. 606 734 418. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, Karel Schön a Mgr. Zdena Jílková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 724 482 851, e-mail: libuse.valentova@denik.cz.


