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● Slavnostní otevření výtahu na radnici ● Změna sídla volební místnosti ● Příspěvky radních a zastupitelů ●  
● Dan Špička jako aktivní dobrovolník ● Přesvědčivé vítězství Bíliny pro výborném výkonu ●

Nová fasáda budovy a upravený park vytvoří pacientům a návštěvníkům 
naší nemocnice příjemné prostředí pro procházky či posezení v přírodě. 

Listnaté stromy vysazované v areálu HNsP mají kolem čtyř metrů, 
jehličnany jsou asi o polovinu nižší. Než takto vysoké dřeviny  
v půdě zakoření, musí se zajistit jejich stabilita bytelnými opěrami. 

V areálu HNsP vyrůstá krásný park
Probíhající stavební práce v bílinské nemocnici v posledních 
dnech zastínila malá „přírodní revoluce“ v jejím okolí. Nejpr-
ve došlo k odstranění několika starých stromů a tují, které neby-
ly v dobrém zdravotním stavu, a poté byla provedena výsadba 
nových, která svým rozsahem a pestrostí nemá v Bílině obdoby.  
O bližší informace jsme požádali místostarostu Mgr. Zdeňka Rendla, 
který vybudování parku v okolí nemocnice inicioval.

Kolik nových stromů bylo vlastně 
vysazeno?
Do této chvíle jich bylo vysaze-
no kolem 100. V částech areálu, 
kde probíhá zateplení budovy, 
ještě není možné parkové úpravy 
provádět. Celkově půjde o něco 
přes 120 nových stromů. Jedná se  
o velké a silné dřeviny s kořenovým 
balem, které lze vysazovat i pozdě-
ji než počátkem jara, jako je tomu  
u nezakořeněných sazenic

žili jsme se poskládat dřeviny 
tak, aby dohromady tvořily pestrý  
a barevně i tvarově estetický celek, 
na který bude radost se podívat. 
Jejich vhodné sladění bylo důle-
žité především na holé planině za 
zadním vchodem do nemocnice, 
kde se jednalo o klasickou výsad-
bu na „zelené louce“. V ostatních 
částech areálu jsme se snažili nové 
rostliny citlivě zakomponovat 
mezi stávající zeleň.

i závazek pětileté následné péče  
o vysazenou zeleň. Vzájemná spo-
lupráce probíhá od počátku na vel-
mi přátelské a profesionální úrovni. 
Rád bych všem, kdo se na práci  
v nemocničním parku podíleli, vel-
mi poděkoval. Jmenovitě pak pře-
devším starostovi Josefu Horáčkovi 
za jednání s doly, Ing. Heleně Vol-
fové z Odboru životního prostředí 
MěÚ, která tomuto projektu od 
začátku dává „celé srdce“ a RNDr. 
Janě Boršiové za skvěle připrave-
nou projektovou dokumentaci.

Na jaké další novinky se ve venkov-
ním areálu HNsP můžeme těšit?
Především se chystáme dokončit 
druhou polovinu bezbariérového 
chodníku k zadnímu vchodu do 
nemocnice. Práce na něm by měly 
začít koncem května, až prostor 
opustí firma provádějící zateplení. 

Velmi potřebné je pokračovat ve 
zvyšování parkovacích míst. Přes-
tože jsme v areálu postupně zbudo-
vali již téměř čtyřicet nových par-
kovacích stání, stoupající důvěra  
k naší nemocnici sem přivádí o to-
lik vyšší počet pacientů, že kapacita 
volných míst v exponovaných ho-
dinách nestačí. Momentálně probí-
há výstavba dalších pěti stání proti 
plicnímu oddělení. Podstatné zlep-
šení situace pak přinese plánované 
rozšíření parkoviště proti hlavnímu 
vchodu, kde by po dokončení měla 
být k dispozici souvislá řada míst 
od bývalé lékárny po dětské od-
dělení. Zejména naše seniory jistě 
potěší, že počátkem léta vybavíme 
areál HNsP dostatečným počtem 
nových laviček podél chodníků  
i v odpočinkových zónách parku. 

Rozhovor s místostarostou 
Z. Rendlem připravil Karel Schön

O jaké druhy se jedná?
Vyjmenování všech druhů bude 
trochu připomínat scénu z fil-
mu „Na samotě u lesa“. Jedná se 
např. o červenolisté i zelenolisté 
javory, hlohy, buky lesní, okras-
né jabloně, topoly bílé, třešně pi-
lovité, duby letní, duby červené, 
lípy srdčité, břízy bělokoré, jedle 
ojínělé, smrk omorika, borovice 
lesní, douglasky tisolisté… Sna-

Jak nákladné bylo pořízení toli-
ka vzrostlých stromů pro městský 
rozpočet?
Výsadby jsou plně financovány  
z prostředků Severočeských dolů 
a.s., Dolů Bílina. Podařilo se nám 
s doly vyjednat, že nám touto vý-
sadbou vykompenzují dřeviny 
pokácené na území města z důvo-
du přípravných, dobývacích a za-
kládacích prací. Dohoda zahrnuje  

Setkání partnerských měst 
V Bílině proběhl v uplynu-
lých dnech projekt Setkání 
partnerských měst - kraj, ve 
kterém žijeme. Pozvání přija-
lo německé Dippoldiswalde, 
polský Bilgoraj, slovenský 

Stropkov a litevské Kelme. 
Ukrajinci z Nowowolynsku 
se na poslední chvíli omluvili.

Více informací o celém  
projektu včetně fotografií 
můžete najít na straně 6. 

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

Další obviněný dealer
Tepličtí kriminalisté dopadli dal-
šího dealera, který si přilepšoval 
prodejem drog. Sedmatřicetiletý 
muž z Bíliny prodával zájemcům 
z řad narkomanů drogu známou 
jako pervitin, pro kterou si cho-
dili k němu domů. Od konce 
loňského roku drogy opakova-
ně prodával nejméně jedenácti 
lidem a to až do pondělka, kdy 
si pro něj přišli policisté. Při 
domovní prohlídce kriminalisté 
zajistili několik sáčků s drogou, 
další pervitin měl muž u sebe  
v době zadržení.
K obvinění z nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omam-

nými a psychotropními látkami  
a s jedy mu přibyl i přečin maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, protože byl přistižen 
při řízení automobilu, ačkoliv 
má soudem vyslovený zákaz ří-
zení motorových vozidel. Obvi-
něnému hrozí v případě uznání 
viny a odsouzení až desetiletý 
pobyt za mřížemi.

V čekárně přišla o kabelku
O kabelku s doklady, penězi, pla-
tební kartou a mobilním telefonem 
přišla žena, která navštívila lékaře 
v Bílině. Během chvilky, kdy ode-
šla na toaletu, jí neznámý pachatel 
kabelku, kterou neprozřetelně ne-

chala odloženou na židli, odcizil. 
Poškozená vyčíslila škodu na více 
jak 12 tisíc korun, policisté případ 
prověřují pro podezření ze spáchá-
ní přečinů krádeže a neoprávněné-
ho opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku a po pacha-
teli intenzivně pátrají.

Zajímaly ho kabely
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v katastru 
obce Chotějovice dopustil kráde-
že. Vnikl na oplocený pozemek 
poškozené firmy a následně ze 
strojní soustavy odcizil 140 me-
trů napájecích kabelů v hodnotě  
25 tisíc korun. Přibral ještě ka-

lové čerpadlo za dvacet tisíc  
a místo činu opustil. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, za který hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
dva roky za mřížemi.

Zmizel zahradní nábytek
Škodu za deset tisíc korun způ-
sobil majiteli zahradní chatky  
v Bílině zatím neznámý zloděj. 
Po překonání plotu vnikl na poze-
mek u chatky, ze kterého odcizil 
zahradní nábytek, odnesl si stůl  
a čtyři židle. Policisté případ pro-
věřují jako přečin krádeže a po 
zloději i odcizených věcech in-
tenzivně pátrají.

12. 5. pondělí od 10 hodin
„POHÁDKOVÝ SVĚT V KNIHÁCH“ Beseda pro děti z mŠ.
přiblížení knihovny a pohádkových knížek dětem z mŠ aléská v Bílině. 
povídání o knížkách, čtení pohádek, soutěže. 
Dětské oddělení měK Bílina.

14. 5. středa pro 1.st. ZŠ od 8.30 hodin 
 pro 2. st. ZŠ od 10.00 hodin od 11.30 hodin
„SPRÁVNÉ POVĚSTI ČESKÉ“ a „POHÁDKY ZPOD MILEŠOVKY“ 
Besedy pro žáky ZŠ s autory nové knihy.  
autoři: Zdeněk Urban - Leopold Kukačka
Úsměvná, místy objevná, jindy zase trochu lechtivá komiksová kniha 
pověstí, která přináší zcela nové pohledy na nejstarší českou historii 
a na mytologii Českého středohoří. Kniha je rozdělena na dvě části. 
ta první se věnuje prapočátkům českých dějin, které se z velké 
části odehrávaly právě v Českém středohoří a jeho těsné blízkosti. 
vzpomeňme třeba na příchod praotce Čecha na Říp či na kolébku rodu 
přemyslovců ve stadicích. Určeno pro 1. stupeň ZŠ.
Druhá část, nazvaná „pohádky zpod milešovky“ seznámí čtenáře s 
řadou středohořských příběhů, bájných i těch skutečných. Dočteme se 
zde tak o geologickém původu středohoří, o prokletí mariánské skály, 
konečně pochopíme proč zdobí Bránu Čech tři kříže nebo se můžeme 
kupříkladu vypravit za Karlem Hynkem máchou do Litoměřic. Beseda 
pro žáky 2. st. ZŠ.
Klubovna knihovny
 vstupné: 20,- Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma. 
 Rezervace míst na adrese: program@knihovnabilina.cz

14. 5. středa od 17 hodin
„Čaj o páté“ LÉČIVÉ ROSTLINY II. Beseda pro veřejnost.
Lektorka Jana Ranušová a její téma, které se týká léčivých bylinek. 
Obsah přednášky vychází z dotazů posluchačů na předchozí besedě. 
téma: posilujeme srdce - naše centrum lásky. Bylinky, které nám 
mohou způsobit sluneční alergii. Jak řešit alergie a ekzémy u dětí i 
dospělých. Ochutnávka a povídání o moruši bílé. Odpoledne zpestří 
krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílně pod vedením učitele 
a. Šmejkala.
Klubovna měK. vstupné: 20,- Kč

15. 5. čtvrtek od 10 hodin
„ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI DĚTSKÝCH KNÍŽEK“ Beseda pro děti ze ZŠ.
povídání o pohádkových knížkách, ilustracích, čtení, soutěže. 
připraveno pro ZŠ praktická v Bílině. 
Dětské oddělení měK Bílina.

do konce května
DĚTI Z MŠ SÍBOVA V BÍLINĚ VYSTAVUJÍ
vystavené výtvarné a rukodělné práce dětí si můžete prohlédnout 
v budově městské knihovny - 1. patro. práce dětí jsou postupně 
obměňovány. vstup volný.

PROGRAM AKCÍ KVĚTEN 2014PROGRAM AKCÍ KVĚTEN 2014

9. 5. 8:00 – 14:00 pátek
TVOŘIVÝ DEN S VAŘENÍM 
pro školáky s sebou přezůvky, hrneček (děti mohou přicházet již od 6 hodin)
přihlášky a platby do 6. 5. cena: 120 Kč

10. 5. sobota 10:00 – 12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 16 
pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv
 cena: 30 Kč/hod.

10:00 – 12:00 
TATÍNKOVÉ V KLOKÁNKU 
zábavný program pro děti od 1 roku a tatínky 
 cena: 40 Kč

od 13:00
MALOVANÉ HEDVÁBÍ - ŠÁTEK 
výroba originálního hedvábného šátku
od 10 let, platby do 7.5. cena: 150 Kč

15. 5. 17:30 – 19:00 úterý
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V ZUMBOVÁNÍ 
soutěžní odpoledne pro všechny kluky a holky od 5 let
platby do 14.5. cena: 20 Kč

24. 5. sobota 10:00 – 12:00
DOPOLEDNE PRO NADANÉ DĚTI
kvízy, logické hry, malá logická olympiáda pro školáky
přihlášky a platby do 22. 5.  cena: 40 Kč

PATCHwORK - ŠIJEME POLŠTÁŘEK
pro všechny, kdo umí šít rovně na stroji, další info na www.ddmbilina.cz
přihlášky a platby do 22. 5. 

KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 17
pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv cena: 30 Kč/hod.

Přihlašte se na letní tábory:
Pobytové:

28. 6. – 5. 7. - letní tábor s městskou policií
26. 7. – 3. 8. - léto na homoli (i pro cyklisty)

Příměstské
4. – 8. 8. - záchranářský tábor

11. – 15. 8. - klub detektivů
18. – 22. 8. - letem barevným světem

Plně obsazeno:
Kytlice 1+2
minicamp
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Slavnostní otevření 
výtahu v Bílině 
V pravé poledne ve středu 30. dubna proběhlo slavnostní 
uvedení do provozu osobního výtahu k budově radnice v Bí-
lině. Slavnostní přestřižení pásky se ujal starosta města Bíli-
ny Josef Horáček a Jaroslav Bureš, vedoucí odboru investic 
MěÚ v Bílině. 
 
Výtah bude v provozu v atriu 
bílinské radnice a přístup  
k němu bude možný z par-
koviště za úřadem vchodem 
do velké zasedací místnosti 
zastupitelstva. 
Díky výtahu bude hlavní 
budova městského úřadu 
zpřístupněna i osobám, které 
mají různá pohybová omeze-
ní. Právě to ocenil starosta 
města Bíliny Josef Horáček. 
„Jsem nesmírně rád, že jsme 
se po dlouhých letech výtahu 
dočkali. Zbrusu nový vtah je 
zde pro obyvatele města Bí-
liny,“ uvedl starosta města 
Josef Horáček při slavnost-
ním aktu.

Vchod k výtahu je z boku úřa-
du. V době úředních hodin zde 
budou otevřené dveře. „Bez po-
tíží zde projedou jak maminky  
s kočárky, tak i vozíčkáři,“ 
doplňuje Horáček. Nástupiště  
v patrech se nacházejí v mís-
tech, kde byly původně kance-
láře a došlo tak ke stavebním 
úpravám na každém podlaží. 
Cena samotného výtahu je  
2 900 000 Kč, z toho 1 344 000 Kč 
pokryla dotace z programu Minister-
stva pro místní rozvoj. Současně byly 
provedeny stavební úpravy, které za-
sáhly i nádvoří, kde byla vyměněna 
dlažba.Veřejnosti bude výtah sloužit  
od 5. května.

Karel Schön

Braňany budou místem mírových oslav
Mír nebyl zadarmo aneb připomínka 70. výročí zahájení „Bitvy o palivo“ – takový  název nese akce, která se v Braňanech na 
Mostecku uskuteční v neděli 18. května. Místem hlavního dění se stane prostor u kulturního domu. Snahou je připomenout 
význam Braňan a jejich okolí za 2. světové války. V plánu jsou ukázky i projížďky v technice z 2. sv. války a výlety do mís-
ta unikátního archeologického výzkumu, kde pyrotechnici zlikvidovali tuny munice. Připravená bude i airsoftová střelnice  
a dětské hornické hry a atrakce. 

Akce má připomenout „Bitvu  
o palivo“, což byla největší a nejú-
spěšnější strategická bombardovací 
ofenziva spojeneckého letectva. Za-
čala 12. května 1944, kdy americké 
letectvo vyslalo více než 900 strojů 
z Británie a Itálie proti závodům 
na výrobu syntetických pohonných 
hmot v Německu a okolní okupova-
né Evropě. Litvínovský chemický 
závod, ve kterém si Němci vyráběli 
z uhlí palivo do válečných strojů, se 
postupně stal cílem 17. náletů, které 
ho zcela vyřadily z provozu. Nedo-
statek pohonných hmot ochromil 
německé pozemní síly i letectvo, 

což byl klíčový moment vedoucí  
k německé porážce.   
V neděli budou Braňany plné vojen-
ské techniky. Už v 10:30 hod. přijede 
do obce kolona historických vozidel, 
které za 2. světové války používala 
americká, sovětská, britská a němec-
ká armáda. V průběhu dne se stanou 
jednou z hlavních atrakcí. Zájemci do 
aut budou moci nahlédnout a někteří 
se v nich i svezou. V plánu jsou také 
projížďky obrněným transportérem 
německé armády. V blízkosti kul-
turního domu navíc vyroste dobové 
ležení s ukázkami zbraní a předmětů 
denní potřeby britského vojáka za  

2. světové války. Program zatrak-
tivní i airsoftová střelnice a dětské 
hornické hry a kulisy. V místech, kde 
je výhled na nejhlubší hnědouhelný 
důl v Evropě – lom Bílina, vyrostou 
čtyři soutěžní trasy. Na nich si děti 
vyzkouší práci pohádkových postav, 
které podle pověstí pomáhají horní-
kům s těžbou. Spolu s permoníky, 
ohnivcem a drakem tak návštěvníci 
nahlédnou do historie hornictví, které 
má v Podkrušnohoří více než 700 le-
tou tradici. Zároveň se dozvědí, že je 
potřeba chránit přírodu.
Dojde i na výlety terénním autem 
do místa unikátního archeologic-

kého výzkumu, který se koná na 
předpolí lomu Bílina a kde pyro-
technici zlikvidovali tuny munice. 
Archeologové v lokalitě odkryli 
jedno z postavení německého proti-
letadlového dělostřelectva a dostali 
se k základům kanónů i těžké muni-
ci. Odborný výklad budou na místě 
poskytovat archeologové z Akade-
mie věd a policejní pyrotechnici. 
Akce s názvem „Mír nebyl zadar-
mo“ bude v neděli 18. května od 
10:00 do 17:00 hodin. Vstup je 
zdarma. Pořadateli jsou Akademie 
věd, Vojenský historický ústav, 
obec Braňany a Severočeské doly. 

Vzpomínka
Dne 15. května uplynulo 15 smutných let 

od úmrtí pana Václava Lundy z Bíliny.
S láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami

ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Vážení občané, upozorňujeme 
na změnu sídla volební míst-
nosti Okrsek č. 1. Původní sídlo 
Galerie Pod Věží, bude nahra-
zeno zasedací místností zastu-
pitelstva 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.
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Předražená zakázka

Odpověď J. Sochorovi
Na základě výzvy současných a bývalých členů ZM bylo vyžádáno stanovisko advokátní kanceláře DOSTÁL&SOROKÁČ, které jsme 
obdrželi dne 1. 4. 2014 a ihned bylo postoupeno RM na jednání dne 2. 4. 2014. RM svým usnesením č. 317/2014 pověřila vedoucího 
odboru nemovitostí a investic v souladu se závěry stanoviska právníků oslovením nezávislého soudního znalce a přípravou složení 
kontrolní skupiny. 

Neprodleně po 
přijetí výše uve-
deného usnesení 
byl osloven soud-
ní znalec (Ing. 
Růžička, Litomě-
řice, 9. 4. 2014), 

který ale po prostudování mate-

riálů a zjištění náročnosti úkolu z 
důvodů časové náročnosti zadání 
nepřijal (17. 4. 2014). 30. 4. 2014 
byly materiály poskytnuty dalšímu 
soudnímu znalci (Ing. Procházka, 
Praha), který požadované posou-
zení přislíbil zpracovat. V součas-
né době (do 7. 5. 2014) očekává-

me návrh zpracovatele na časové  
a finanční plnění kontrolní čin-
nosti. V souladu s jeho návrhem 
budeme poté postupovat ve smy-
slu závěrů stanoviska advokátní 
kanceláře.
Z důvodů shora vyjmenovaných 
se domnívám, že konstatování 

a údiv pana Sochora o nekonání 
RM ohledně inkriminované ha-
várie vychází z opomenutí vy-
jmenovaných činností či z jejich 
neznalosti.

Ing. Jaroslav Bureš
vedoucí odboru nemovitostí  

a investic MěÚ Bílina 

Vážení čtenáři a čtenářky, v poslední době vyplynuly ohledně hospodaření města značné pochybnosti. V současně době nejvýše vyčís-
leným pochybením je zakázka opravy kanalizace na poliklinice v Bílině, kde zjištěním kontrolního výboru, který pracuje při zastupi-
telstvu města Bíliny, bylo zjištěno předražení zakázky dle odborného posudku o 1,9 mil. korun. 

Po získání této 
informace byla 
rada města vy-
zvána zastupite-
li k bezodklad-
nému podání 
trestního ozná-

mení či návrhu na prošetření 
příslušným orgánům, nicméně s 
podivem musí být konstatováno, 

že od 24. 3. 2014 do 27. 4. 2014 
rada nekonala. Je zarážející, že 
naši radní nerespektují zastupi-
tele, kteří tvoří nejvyšší orgán 
ve městě. Možná zapomněli, že 
funkci radních vykonávají na 
základě zvolení zastupitelstvem. 
Taktéž není od věci se zamyslet, 
jestli svým (ne)konáním neporu-
šují zákon, jelikož je jim známá 

skutečnost, která nasvědčuje  
o spáchání trestného činu. 
Další neopomenutelný fakt je, že 
by si naši radní měli uvědomit, 
že nehospodaří se svými, nýbrž 
s veřejnými prostředky a měli by 
se začít chovat jako řádní hospo-
dáři, nicméně jejich chování má  
k chování řádného hospodáře 
hodně daleko. Možná by nebylo 

od věci zamyslet se, zda by zastu-
pitelstvo nemělo uvažovat o per-
sonální obměně rady ještě před 
řádnými volbami, ve kterých si 
po zkušenostech s tímto volebním 
obdobím dozajista vyberou voliči 
zástupce jim vhodným.

Jaromír Sochor 
zastupitel města Bíliny

Nezávislí v Bílině - HNHRM

Odpověď J. Sochorovi 

Vámi předklá-
dané informace  
o průběhu ře-
šení havárie na 
poliklinice se 
záměrně vyhý-
bají podstatným  

a nezpochybnitelným skuteč-
nostem, místo nich uvádíte 
nepravdy a účelová zamyšlení 
směřující pouze k očernění prá-
ce rady města. K Vaší smůle jsou 
k dispozici jasná a lehce ověři-
telná fakta, která jsou v rozporu  
s Vašimi tvrzeními: 
1.  Finanční náročnost opravy 

havárie kanalizace přesaho-
vala pravomoc rady města 
a rozhodovalo o ní zastupi-
telstvo, jehož poradním or-
gánem je kontrolní výbor, 
kterému předsedá zástupce 

opozice z KSČM, Bc. Aleš 
Tallowitz. 

2.  Dne 21. 6. 2012 zastupitelstvo 
řádně pověřilo kontrolní výbor 
provedením kontroly vyúčto-
vání havárie. Na zastupitelstvu 
dne 6.9.2012, před schválením 
zaplacení opravy, vystoupil 
předseda kontrolního výbo-
ru, informoval zastupitele, 
že kontrola havárie probíhala 
celé léto a osobně navrhl za-
stupitelstvu schválenou částku 
zaplatit. Pro hlasovalo 19 za-
stupitelů, pouze 7 z nich byli 
členové rady. Vy, pane Socho-
re, jste hlasoval také pro. Vaše 
osočení radních proto není 
seriózní, všichni hlasovali se 
stejnými informacemi. 

3.  Po informaci kontrolního vý-
boru, že třetí vypracovaný po-

sudek se proti předcházejícím 
dvěma výrazně cenově roz-
chází (mimochodem, rovněž 
účelově neuvádíte, že existují 
tři posouzení, první ocenilo 
hodnotu prací provedených 
na sanaci havárie na přibližně 
3,5 miliónu, druhé posouzení, 
vypracované autorizovaným 
inženýrem v oboru vodohos-
podářských staveb, dokonce na 
3,8 mil. Kč. Až třetí posouzení, 
vypracované odborníkem na 
pozemní stavby, tedy na běžné 
oceňování nemovitostí - např. 
při prodeji domu, se výrazně 
liší) rada samozřejmě konala, 
zde se Vaše nařčení opět ne-
zakládá na pravdě. Odbor Ne-
movitostí a investic poptal vy-
pracování dalšího nezávislého 
znaleckého posudku a celá věc 

byla předána právní kanceláři, 
která tento postup doporučila. 

Ohledně případného trestního 
oznámení si Vás dovoluji in-
formovat, že máte-li důkazy  
o provinění zastupitelstva, rady 
či kohokoli ze zúčastněných, 
máte možnost jej kdykoli podat. 
Vy ale raději vyzýváte k podá-
vání trestních oznámení dru-
hé, což je daleko pohodlnější  
a především, bez rizika práv-
ních důsledků v případě, že se 
trestní oznámení ukáže jako 
neopodstatněné. Město Bílina  
v této chvíli postupuje v soula-
du s doporučeními právní kan-
celáře a čeká na výsledek čtvr-
tého znaleckého posudku. 

Mgr. Zdeněk Rendl,  
místostarosta  
města Bíliny 

Vážený pane zastupiteli,
„značné pochybnosti ohledně hospodaření města“ v poslední době „nevyplynuly“, jak píšete, ale jsou Vámi a dalšími politiky  
z opozice do médií, facebookové a jiné komunikace cíleně podsunovány. V závěru Vašeho dopisu přiznáváte i motiv Vašeho konání, 
zájem o personální obměnu rady města, díky níž by mohla v radě usednout např. řada v komunálních volbách nezvolených lidí, kteří 
se do zastupitelstva dostali až dodatečně, díky odstupování straníků před nimi, jako tomu bylo i ve Vašem případě.
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Je v pořádku přidělovat si zakázky?
Přinejmenším za nemorální by se dalo nazvat chování bílinské radnice a jednoho z radních. Člen rady města František Poživil totiž 
vydělává na úkor městského rozpočtu. Rada rozhoduje o investicích, které se budou provádět v rámci Bíliny. Místo toho, aby byl celý 
proces zřetelný a průhledný, dostáváme se ke stavu, kdy rada města dohazuje zakázky jednomu ze svých členů. Podivné je tedy nejen 
chování pana Poživila, ale celé rady, která mu s tímto pomáhá.

František Po-
živil od roku 
2011 fakturo-
val městu Bíli-
na již více než  
1 milión Korun,  
v průměru by 

šlo tedy o necelých 30 tisíc Ko-
run měsíčně. Nejde v tuto chvíli 

však o to, kolik si kdo vydělá-
vá. Pan Poživil je projektan-
tem, má určité řemeslo, kterým 
může být městu nápomocen,  
a kvůli tomu, že je členem rady, 
není možné ho vyřazovat ze 
soutěže o zakázky. 
Jde však o to, že tyto zakáz-
ky jsou radnímu přidělovány 

specializovaně či na přímo,  
a to bez výběrových řízení, bez 
soutěže. 
V podstatě tím, že je radní, si 
zajišťuje finanční budoucnost 
na úkor dalších projektantů, kte-
ří musí ostrouhat.
Vážení radní, nechci vás na-
vádět, abyste vyřadili svého 

kolegu ze seznamu příjemců 
městských zakázek či ho nějak 
omezovali, nicméně uvědomte 
si, že zvýhodnit svého kolegu 
a přitom diskriminovat ostatní 
v tomto oboru, je z vaší strany 
trochu přes čáru.

MUDr. Jiří Závodský,
B10

Odpověď MUDr. J. Závodskému

K morálnímu 
chování pat-
ří především 
p ř e d k l á d a t 
celá fakta a to  
v době, která 
se jich týká. 

Vaše kritika mé práce pro 
město přichází účelově až 
teď, ve volebním roce, přes-
tože byla každý rok veřejně 
známa a snadno prověřitelná. 
Schvaloval ji i váš zástupce  
v radě města Michal Mlej, 
který byl ostatně svou podpo-
rou přidělování práce místním 
architektům vyhlášený. Přes-
něji podporou Vašeho kolegy  
z B10, architekta Ing. Vladi-

míra Volmana, který v tomto 
volebním období získal od měs-
ta Bíliny zakázky za víc než  
3,3 milióny Kč, také formou 
speciální zakázky. Rovněž Ing. 
Volman patří mezi občany měs-
ta, kteří se aktivně angažovali  
v místní politice, kandidoval za 
B10, byl v zastupitelstvu a pro 
město současně pracoval.
Jak si snadno spočítáte, ve srov-
nání s architektem z Vaší stra-
ny jsem od města získal práci  
v hodnotě přibližně jedné třetiny, 
proto Vaše tvrzení, že kvůli práci 
pro mne ostatní projektanti „musí 
ostrouhat“, vzbuzuje spíše úsměv. 
Být radní logicky nepředstavuje 
zvýhodnění, ale spíše nevýhodu. 

Ze zákona pro sebe nemůžete 
hlasovat a vaše práce je bedlivě 
sledována a posuzována. Stejně 
logické je, že při rozhodování  
v tak malém městě jako je Bíli-
na, se nevyhnete tomu, že každou 
chvíli se jedná o někom, kdo je 
něčí známý, spolustraník z poli-
tického subjektu apod. Kritériem 
pro postup při těchto hlasováních 
je samozřejmě zákon, který stano-
vuje jasná pravidla. Ten porušen 
nebyl. O prospěšnosti jednotli-
vých rozhodování pak nejlépe 
vypovídají následné výsledky. 
Ty hovoří jasně. Zatímco já jsem 
za mou projekční práci inkaso-
val částku kolem 1mil. korun, 
město za můj projekt na zatep-

lení nemocnice obdrželo dotaci  
13 mil. Kč. Tedy 12 mil. zisk pro 
Bílinu. Naopak většina prostřed-
ků na projekty pro Ing. Volmana 
za 3,3mil. Kč přišla vniveč, pro-
tože dotaci na muzeum se získat 
nepodařilo.
Tímto vyjádřením nijak neútočím 
na práci architekta Ing. Volmana 
pro Bílinu, práce místních odbor-
níků pro naše město je přirozená 
a potřebná. Jen zde uvádím fak-
ta a ohrazuji se proti účelovému 
napadení od některých místních 
politiků, k jejichž prohlášením se 
nejlépe hodí jejich oblíbené slo-
vo: „nemorální“. 

Ing. František Poživil,  
Nezařazený

M á j o vá 
vesel ice
Klub důchodců z Bíliny (PP I) slavil „máj“ po 
svém. V pondělí 28. 4. 2014 se několik členek pře-
vléklo za „ selky“, p. E. Fialová byla mažoretkou  
a pomáhal jim nosič májky. 

Společně s průvodem důchodců se vyda-
ly se s zpěvem sídlištěm do Hudebního klu-
bu Pražanka za zábavou. Tam se daly do tan-
ce, který jim vydržel do pozdních hodin.  
V klubu vládla příjemná atmosféra, nikomu se ne-
chtělo domů.
Toto vítání „máje“ se opravdu vydařilo.

Růžičková Eliška
Senioři se převlékli do kostýmů a užili si 1.máj tradičně. Jak je vidět na Klubu 
důchodců PP I, věk rozhodně není omezujícím faktorem pro skvělou zábavu.

Vážený pane zastupiteli,
slovo „nemorální“ je v posledním období základním kamenem ve vyjádřeních zástupců z vaší strany B10, vašich nejbližších spojenců  
z KSČM i z vašich vzájemně se podporujících volebních projektů nazvaných „PRO BÍLINU“ či „HNHRM“, kterým se v Bílině pře-
zdívá trefně: „PRO KOMUNISTY 2“ a „PRO KOMUNISTY 3“.
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Bílina centrem Partnerských měst
Bílina se v květnu stala cen-
trem setkání Partnerských 
měst. Zahraniční delegace do 
měst zavítali v rámci meziná-
rodní akce s názvem „Setká-
ní partnerských měst - kraj, 
ve kterém žijeme“. Do Bíliny 
přijeli zástupci litevského 
města Kelme, slovenského 
Stropkova a polského Bil-
goraje. Hlavním partnerem 
projektu bylo německé město 
Dippoldiswalde. 

Hlavní náplní společného setkání 
byla konference zástupců měst. 
Zde všechny přítomné přivítal 
starosta města Bíliny Josef Horá-
ček. „Jelikož léta družba a konfe-
rence partnerských měst probíha-
la vždy v Bilgoraji, kde jsme se 

všichni scházeli, tak mě jednou 
napadlo, že bychom měli ukázat 
také naše město a naše okolí, tak 
jsme to udělali tenkrát poprvé  
u nás a zároveň jsem tenkrát ini-
cioval to, aby proběhlo i setkání  
i dětí. Toto už je dneska druhá 
konference a dvakrát tu byly děti 
partnerských měst. Jsem strašně 
rád, protože nejezdí stále stejný 
lidi, ale jezdí noví lidi, a to je to 
důležitý. Vždycky tam máte ně-
jakou novou myšlenku, nějaký 
podnět. Delegace se taky ptají na 
některý věci, které se týkají úřa-
du, jak to chodí, co děláme a to je 
právě ten účel toho,“ říká starosta 
města Bíliny Josef Horáček.
V průběhu konference se disku-

tovalo o činnostech jednolitých 
samospráv. Účastníci diskutovali 
o otázkách personalistiky, inves-

Všechny delegace včetně doprovodů se shromáždily před Hotelem U Lva ke společné fotografii. 
Všichni z Bíliny odjížděli spokojeni se spoustou zážitků.

Konferenci zahájil bílinský starosta Josef Horáček. Když představil 
Bílinu, dostali prostor zástupci partnerů.

Starosta Dippoldiswalde Ralf Kerndt stál u několika společných česko-
německých projektů obou měst. Spolupráce funguje velmi dobře.

tic, sociální oblasti a řeč přišla 
i na životní prostředí. Starosta 
německého města Dippoldiswal-
de hovořil i o významu projektu 
Cíl 3, díky kterému se společně 
daří uspět v řadě projektů, jak  
v minulosti, tak ale i v současnos-
ti. Samotným městem byl němec-
ký starosta nadšen. „V Bílině se 
mi hlavně líbí okolní příroda. Tím 
samozřejmě nechci říct, že by se 
mi líbily doly, ale zejména se mi 
líbí hora Bořeň a co jsem viděl 
ve městě, tak bych rád pochválil 
a závidím, co tady máte za spor-
tovní zařízení. Máte tady plavec-
kou halu, zimní stadion, fotbalový 
stadion a tím se zkrátka my měřit 
nemůžeme, sdělil Ralf Kerndt. 

Mezi hosty nechyběli ani zá-
stupci polského Bilgoraje, kteří 
během konference informovali 
o novinkách ve svém domově 
a význam setkání považují za 
důležitý. „Tím nejdůležitějším 
významem je to, že můžeme 
vidět, jak pracuje město, jak 
vypadá město, co nového jste 
za poslední rok dokázali udě-
lat a můžeme čerpat inspirace  
a vzory z města Bílina, sdě-
lil Bogdan Kowalik, tajemník 
města Bilgoraj. 

Pro zahraniční delegace byl připra-
ven bohatý program. Zahrnoval tře-
ba lety nad místní krajinou, návště-
vu jarmarku nebo kláštěra v Oseku. 
Naštěstí celé dva dny přálo i počasí, 
na kterém mnoha plánovaných ak-
tivit závisela. V pondělí ráno de-
legace odjely do svých zemí. Celá 
akce se vydařila také organizačně 
a velký dík patří kromě níže vyob-
razených finančních partnerů také 
všem, kteří se na bezproblémovém 
průběhu projektu podíleli překlada-
telsky nebo organizačně.
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Letní amfiteátr na Kyselce byl i přes chladné a zamračené počasí často plný. Velký ohlas sklidil revival skupiny Abba, jejíž písničky 
stále oslovují mladší i starší generace.  Foto: Jana Šimková. 

Abba world revival se představil na „letňáku“ v plné parádě. Podoba 
s originály byla vyjádřena především kostýmy, zpěv byl ale skvělý.

Počasí moc nepřálo, ale mnozí lidé si procházku nenechali ujít  
a cestou u stánkařů pokusili štěstí třeba na kole štěstí nebo střelnici. 

Májový jarmark na Kyselce

Abilympiáda na ZŠ praktické v Bílině STŮJ, POZOR ČERVENÁ!

23. 4. 2014 se děti ze třídy Kyti-
ček a Sluníček rozjely vyzkou-

šet jízdu na kole a koloběžce na 
dopravní hřiště v Mostě.

Ve středu 16. 4. před ve-
likonočními prázdninami 
proběhl již desátý ročník 
Abilympiády. Do naší školy 
se sjeli žáci ze speciálních 
škol z Krupky, Teplic, Du-
chcova. 

V osmi disciplínách více jak  
70 žáků ze sedmi škol celé dopo-
ledne poměřovalo své dovednosti 
a svou zručnost. 
Na téma: „Na divokém západě“ 
se tančilo, zpívalo, tvořilo v kera-
mické dílně, malovalo, vyrábělo  
z drobného materiálu, připravoval 
se pokrm v kuchyňce, ale i vyrá-
bělo ze dřeva v dílně, či výtvarně 
tvořilo na počítači.
Soutěžící předvedli překvapující 
šikovnost, zručnost, pohybovou, 

či pěveckou dovednost. Proto pak 
bylo pro porotu velmi obtížné vy-
brat a ocenit v jednotlivých dis-
ciplínách ty nejlepší. Odměnou 
byly nejen diplomy, ale i drobná 
věcná ocenění a obdiv ostatních 
přítomných. 
Velké poděkování patří nejen pe-
dagogům, kteří žáky na soutěž 
připravovali, ale i Severočeským 
dolům a.s., které naší škole po-
skytly sponzorským darem věcná 
ocenění. Häuslerová I.
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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.

Pátek 9. květen od 17:30 hodin
DOUPĚ – 2D
USA/Akčn í /Kr imi /Drama/ .  
České titulky.
Příběh vypráví o tajném agen-
tovi, který se snaží najít zbraně 
hromadného ničení. Zbraně byly 
ukradeny z ghetta Doupěte... 
Hrají: Paul Walker, David Belle, 
Robert Maillet, RZA …
Vstupné: 100,- Kč
97 minut/ P-15

Pátek 9. květen od 20:00 hodin
RANHOJIČ – 2D 
SRN/Dobrodružný/Historický/
Drama/. České titulky.
Ranhojič je adaptací stejnojmen-
ného románu Noaha Gordona, 
jehož děj se odehrává v 11. sto-
letí. Rob Cole má velmi zvlášt-
ní schopnost: je schopen vycítit, 
když má někdo zemřít. Po smrti 
obou rodičů se Roba ujímá potul-
ný ranhojič, který se stane jeho 
učitelem... 
Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, 
Stellan Skarsgård, Olivier Marti-
nez …
Vstupné: 100,- Kč
150 minut P-15

Sobota 10. květen od 17:30 hodin
THE AMAZING SPIDER-MAN 
2 – 3D
Francie/Kanada/Akční/Dobro-
družný/. Český dabing.
Odjakživa všichni víme, že nej-
větší konflikt, kterému Spider-
-Man kdy čelil, se odehrává v 
jeho nitru: střet obyčejných po-
vinností Petera Parkera s výji-
mečnou zodpovědností, kterou 
na svých bedrech nese Spider-
-Man. Být Spider-Manem je 
skvělé... 
V českém znění: Matouš Ruml, 
Kateřina Peřinová, Lukáš Hlavi-
ca a další.
Vstupné: 155,-/135,- Kč
142 minut P-12

Sobota 10. květen od 20:00 hodin
JEDNA ZA VŠECHNY – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Carly zjistí, že ji její nový přítel 
Mark podvádí a vlastně je to ješ-
tě horší – praskne to na něj tím, 
že se náhodou potká s jeho man-
želkou Kate. Carly se najednou 
ocitá v situaci, kdy musí Kate 
utěšovat... .
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, 
Leslie Mann, Cameron Diaz, 
Kate Upton ….

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Neděle 11. 5. od 15:00 hodin

DEN MATEK
Zábava s programem pro 

seniory. K tanci a poslechu 
hraje PICHLOVANKA.

Vstupné: 20,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Neděle 18. 5. od 19:00 hodin

Marc Camoletti
MANŽELSKÝ POKER
Divadlo Palace Praha

Režie: Petr Hruška 
Manželé Belmannovi se večer 
setkávají ve své vile. Jacqueline 
Bernarda již dlouho podezírá 
z nevěry, a proto se ho na jeho 
zálety zpříma zeptá. Vzájemné 

vyložení karet na stůl vede 
ke zvláštnímu nápadu: oba 

manželé si své milence pozvou 
domů, aby je ten druhý poznal. 

Angličanka Jennifer  
a Robert jsou již na cestě, ale  

v domě se nečekaně objeví další 
postavy: bývalá Bernardova 
milenka Brigitte a milenec 

Brigitte, který do domu přijde 
s německou služkou majitelů 
Bertou. Karty jsou rozdány  

a jednotlivá kola vysvětlování 
a slovních šarvátek si spolu 
rozdávají všechny postavy...

Hrají: Jiří Langmajer, Daniela 
Šinkorová, Adéla Gondíková, 
Kateřina Pindejová, Andrea 

Kerestešová, Michaela 
Sejnová, Jan Krafka 

Vstupné: 240,- 180,- 140,- 
100,- Kč

Úterý 27. 5.  
od 10:00 a 17:00 hodin

KAM CHODÍ SLUNCE SPÁT
Základní umělecká škola 

Gustava Waltera  
a MŠ Čapkova

Dětský muzikál o zvědavé 
berušce, zvířátkách, putování 

za sluníčkem a o naději. 
Autor hudby je pan Jiří Kopa, 
libreto a scénář napsala Lenka 

Výborná. 

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE
Úterý 20. květen od 8:30 hodin

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2014“, 
pro předem přihlášené děti ze 

školských zařízení.  
Téma: „Co se děje v trávě“.

Uzávěrka přihlášek 3. 5. 2014. 
Propozice k soutěži v KC 

Kaskáda Bílina nebo  
v Informačním centru.

Vstupné: 110,- Kč
95 minut P-15

Neděle 11. květen od 15:00 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI – 3D
USA/Animovaný/. Český da-
bing.
Ze světa Petra Pana přichází 
do našich kin snímek Zvonilka  
a piráti, velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciózní 
víle, která je ohromena neuvě-
řitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. 
V českém znění: Marika Šo-
poská, Tereza Martinková, Zuza-
na Kajnarová ….
Vstupné: 130,- Kč
78 minut MP

Pátek 16. květen od 17:30 hodin
JEDNA ZA VŠECHNY – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, 
Leslie Mann, Cameron Diaz, 
Kate Upton …
Vstupné: 110,- Kč
95 minut P-15

Pátek 16. květen od 20:00 hodin
GODZILLA – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/
Thriller/. České titulky.
Nejznámější impozantní monst-
rum na světě se ve filmu postaví 
proti zlým nestvůrám ohrožu-
jícím samou existenci lidstva, 
kterým vdechla život vědecká 
arogance lidí.
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, 
Bryan Cranston, Elizabeth Ol-
sen, Juliette Binoche …
Vstupné: 140,- Kč
119 minut P-15

Sobota 17. květen od 15:00 hodin
HURÁ DO PRAVĚKU - 2D
USA/Jižní Korea/Animovaný/
Dobrodružný/. Český dabing. 
Příběh tří dětí, které se náhodou 
dostanou k zvláštnímu stroji času 
tvarovanému jako vejce a v něm 
cestují, cestují do minulosti... 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné:100,- Kč
82 minut MP

Sobota 17. květen od 17:30 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYPADL Z OKNA A ZMIZEL – 2D
Švédsko/Komedie/Drama/. Čes-
ké titulky. 
Jonas Jonasson ve svém románu 
vypráví o jednom veselém útěku 

a také o šíleném životním pří-
běhu svéhlavého muže, který se 
sice nikdy nezajímal o politiku, 
ale přesto byl vždy nějak zaple-
ten do velkých historických udá-
lostí 20. století. 
Hrají: Robert Gustafsson, David 
Wiberg, Mia Skäringer, Alan 
Ford ….
Vstupné: 120,- Kč
114 minut P-12

Sobota 17. květen od 20:00 hodin
RANHOJIČ – 2D 
SRN/Dobrodružný/Historický/
Drama/. České titulky.
Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, 
Stellan Skarsgård, Olivier Marti-
nez …
Vstupné: 100,- Kč
150 minut P-15

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
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V Bílině máme chytré a šikovné děti

Jedním z nejaktivnějších dobrovolníků Čtyřlístku je Daniel Špička

Gymnázium oslavilo Velikonoce školní akademií

Ve čtvrtek 24. dubna vyjížděli Baltíci do Prahy na národní finále mezinárodní soutěže v programování Baltie 2014. 
Národního finále se zúčastnilo 9 dětí z kroužků Baltíka z Bílinského DDM. 

Výsledky jsou překvapivé. 
V kategorii nejmenších pro-
gramátorů (1.– 3. třída) se na 
krásném třetím místě umís-
til Michal Švec, v závěsu 
za ním Jakub Martinovský  

a hezkou osmou pozici obsadil 
Jan Zdeněk.
V kategorii žáků 4.– 6. třída ob-
hájil strategické 4. místo Matěj 
Špinka, pochvalu také zaslouží 
Lukáš Moravec a Petr Havlí-

ček, kteří skončili v silné kon-
kurenci uprostřed startovního 
pole. 
Dalším, kdo má šanci postoupit 
je Vlastimil Netušil, který obsadil 
třetí místo v kategorii studentů. 

Bohužel tato kategorie nebývá 
silně obsazena. 
Teď už jen čekáme na nomi-
nace do mezinárodního finále, 
které bude opět v Polsku v prv-
ním červnovém víkendu. 

Rok se s rokem sešel a opět jsou tu Velikonoce, které už tradičně slavíme naší školní akademií.  
V letošním roce tím důležitým dnem byla středa 16. dubna.

Pod taktovkou moderátorské 
dvojice Petry Kuboškové ze 
septimy a kvintána Ondřeje 
Kvěcha, které letos sekundo-
val tercián Michal Hejcman, 
jsme měli možnost zhlédnout 
množství různorodých vy-
stoupení. Začínalo se drama-
tickými scénkami, o které se 

postarali ti nejmladší – prima  
a sekunda a pak už to šlo ráz na 
ráz: pěvecká, hudební a taneční 
vystoupení skupin i jednotlivců. 
Na jevišti se vystřídalo na se-
dmdesát „umělců“. Poděkování 
patří všem účinkujícím i všem 
učitelům, zejména Mgr. Jiřímu 
Novému, kteří sice stojí v poza-

Dobrovolnická organizace Čtyřlístek působící při HNsP sdružuje 
zájemce, kteří část svého volného času tráví s klienty a zpříjemňu-
jí jim tak jejich léčbu. Dobrovolníci se rekrutují z řad dospělých, 
ale i studentů, kteří zpravidla studují na bílinském gymnáziu.  
A právě mezi nimi je „jedničkou“ Daniel Špička. Dana jsme požá-
dali o odpovědi na několik otázek.

Jak ses, Dane, dozvěděl o exis-
tenci organizace Čtyřlístek?
První kontakt zprostředkovaly 
třídní profesorka, paní zástupkyně  
a také informační leták na nástěnce.

Co ti na tvůj zájem řekli doma?
D: Rodina uznala, že je to dobrá 
a zajímavá zkušenost, nehledě na 
to, že bych rád v budoucnu studo-

val medicínu, tak se tímto sezna-
muji i s nemocničním prostředím, 
kde bych případně působil.

Jak na tuto reagují spolužáci? 
Někteří z nich s tebou na polikli-
niku i dochází.
V době, kdy nám byl Čtyřlístek 
představen, tak někteří rovnou ří-
kali, že na danou činnost nemají 

žaludek. Byla to svobodná volba. 
Někteří, kteří dříve se mnou na 
polikliniku chodili, dnes už nema-
jí čas. Aspoň to říkají.

Co vlastně děláš ve volném čase?
Většinou se doma věnuji bratrovi 
nebo ostatním členům rodiny, taky 
bych měl říct, že se učím do školy…

Připadá ti, že je činnost dobro-
volníka časově náročná?
Není, je to vidět i na tom, že jsem 
nijak nemusel omezovat svoje 
ostatní aktivity.

Měl jsi někdy v minulosti příleži-
tost se s problematikou dobrovol-

níka seznámit? Z ohlasů na tvou 
práci je zřejmé, že zkušenosti máš.
Neměl. Možná, že svoji roli hra-
je, že občas trávím čas s prarodiči  
a jejich známými. Tím je jed-
nodušší si uvědomit, že jednou 
všichni budeme staří a ne každý 
má to štěstí zůstat zdravý.

Říkáš, že chceš studovat medicí-
nu. Může při přijetí na vysokou 
školu pomoci i tato zkušenost?
D: Ano, některé fakulty udělují 
při přijímacím řízení body navíc, 
pokud má uchazeč praxi v tomto 
oboru.

Díky za rozhovor. Za Čtyřlístek 
se ptal Mgr. Martin Sýkora 

dí, ale bez nichž by se tato akce 
neobešla. 
Třešničkou na závěr bylo lou-
čení oktávy, která tímto předala 
pomyslné žezlo svým násle-
dovníkům septimánům a donu-
tila nás si uvědomit, jak rychle 
oněch osm let uteklo.

M. Auliková

Dan Špička si dobrovolnickou práci v nemocnici užívá, chtěl by 
studovat medicínu.

Dobrovolníci Dan Špička, Bára Křivanová, Julie Švábová  
a Míša Švábová. 
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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)

Blahopřání

Rada města na své 8. schůzi konané 23. 04. mimo jiné:
Odvolala:

■  Pana Martina Bergera z funkce 
ředitele KC Kaskáda k 30. 6. 
2014.

Schválila:
■  Výzvu na vyhlášení výběrového 

řízení na ředitele/ku KC Kaskáda 
dle návrhu předloženého vedoucí 
finančního odboru s tím, že lhůta 
pro podání přihlášky je stanovena 
na 13. 6. 2014 a předpokládaný 
nástup vybraného uchazeče je  
v červenci 2014. Kontaktní oso-
bou pro podávání informací k vý-
běrovému řízení je Ing. Ladislav 
Kvěch, tajemník městského úřadu. 

■  Nové znění zakladatelské listiny 
společnosti Hornická nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
dle předloženého návrhu. Pod-
pisem notářského zápisu pově-
řuje starostu města 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního daru ve výši 850 000 
Kč mezi městem Bílina jako 
obdarovaným a Severočeskými 
doly, a. s., jako dárcem, na pod-
poru územního rozvoje. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního daru mezi městem 
Bílina jako obdarovaným a spo-
lečností Severočeské doly, a. s., 
Chomutov, jako dárcem ve výši 
50 000 Kč na dovybavení Měst-
ské knihovny Bílina audiovizu-
ální technikou. 

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve 
výši 20 000 Kč, z toho 10.000 Kč 
na grafomotorický kurz a logope-
dickou nápravu a 10 000 Kč na 
kroužek „Korálkování“ v druži-
ně školy, navýšení rozpočtu MŠ 
Čapkova ve výši 25.000 Kč na po-
lodenní a celodenní výlety, navý-
šení rozpočtu ZŠ Za Chlumem ve 
výši 12 000 Kč na výlety do Mos-
tu – Matylda, Českého Švýcar-
ska, Litoměřic a Prahy, uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Bílinským gymnáziem, o. p. 
s., jako příjemcem ve výši 3 000 
Kč na exkurzi do meteorologické 
stanice Ústí nad Labem-Kočkov, 
vše z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací. 

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
na úhradu mezd správců hřiště 
ve výši 10 000 Kč. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Bílinským 
gymnáziem, o. p. s., jako pří-
jemcem ve výši 34 000 Kč na 
lyžařský výcvik pro 34 žáků,  
z rezervy pro školy v přírodě. 

■  Přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic 
ve výši 300 000 Kč na inves-
tiční akci „Rozšíření veřejného 
osvětlení Za Chlumem za bl. 2“.

■  Uzavření smlouvy o nájmu prosto-

ru sloužícího k podnikání mezi pa-
nem MVDr. Zdeňkem Řiháčkem, 
bytem Rohová 181, Teplice 415 
01 jako nájemcem a městem Bíli-
na jako pronajímatelem na adrese 
Fišerova 395/4, Bílina o celkové 
výměře 42,69 m2 za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících k podnikání, s platností 
od 1. 5. 2014, na dobu neurčitou s 
tříměsíční výpovědní dobou. 

■  Výzvu na akci „Odstranění ha-
varijního stavu Hotelu U Lva v 
Bílině“, dle návrhu předložené-
ho vedoucím odboru nemovi-
tostí a investic.

Rozhodla:
■  Vypsat výběrové řízení na akci 

„Odstranění havarijního stavu 
Hotelu U Lva v Bílině“.

■  Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Nákup interaktivní tabule a po-
čítače“ do ZŠ Aléská společnos-
ti AV MEDIA, a. s.

Zamítla:
■  Žádost pana Dalibora Stacha o 

finanční podporu připravované-
ho filmu Za oponou noci.

Vzala na vědomí:
■  Ústní informaci pana Josefa 

Horáčka, starosty města, k mož-
nosti vybudování protialkoholní 
záchytné stanice v 1. PP budovy 

A v Hornické nemocnici s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina. 

■  Ústní informaci vedoucího odbo-
ru nemovitostí a investic, týkající 
se postupu při rozporu u akce 
„Havarijní rekonstrukce kanaliza-
ce v areálu Hornické nemocnice  
s poliklinikou, s. r. o., Bílina“.

■  Ústní informaci tajemníka měst-
ského úřadu, ohledně oznámení 
doručeného JUDr. Jiřím Fílou, 
právním zástupcem pana Jana Šá-
mala, o převzetí právního zastou-
pení ve věci Husitská bašta a záro-
veň pověřuje AK Dostál&Sorokáč 
zastupováním města v této věci.

■  Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při řešení žádosti Miluše 
Mayerové a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucí-
ho odboru nemovitostí a investic 
zadáním stavebních prací a static-
kého zajištění opěrné zdi parkovi-
ště na parcele 615/2 k. ú. Bílina.

■  Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport ze 7. 4. 2014.

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

Dne 24. 4. 2014 oslavila krásné 80. narozeniny paní Jaro-
slava Petrášová z Bíliny.

Za město Bílina jí k význam-
nému životnímu jubileu 
přišel popřát místostarosta 
města Mgr. Zdeněk Rendl 

a matrikářka Martina Tuč-
ková. Vitální oslavenkyni 
přejeme jen to nejlepší do 
dalších let. 

Povinnost konečného prodejce lihu
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen 
„ZPZL“) definuje v ustanovení § 8 konečný prodej lihu tak, že 
konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí čin-
nost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na 
území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu 
lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě 
anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu. 

Konečný prodej lihu lze realizovat 
pouze v rámci podnikatelské činnos-
ti, v souladu s přílohou č. 3 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění. Tato 
činnost je vázána na vydání konce-
se. V souladu s ustanovením § 133 
odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních, v platném 
znění, je osoba, která hodlá prodávat 
lihoviny na veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podnicích, 
povinna nejpozději 3 pracovní dny 
před konáním podniku o této čin-
nosti písemně informovat správce 
daně, v jehož územní působnosti 
bude prodej uskutečňovat. Písem-
ná informace musí obsahovat údaje 

o osobě, která lihoviny prodává,  
o časovém vymezení prodeje liho-
vin a údaje o druhu a množství pro-
dávaných lihovin. 
Kontakty na jednotlivé celní úřady 
jsou uvedeny na webu celní správy, 
pod záložkou „Celní úřady“: http://
www.celnisprava.cz/cz/Stranky/de-
fault.aspx

Lenka Haišová, registrace I.
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Bílinští žáci skvěle 
reprezentovali  
v okresním výběru

Přesvědčivé vítězství po výborném výkonu
V neobvyklém čase – v sobotu dopoledne – sehrála Bílina další utkání KP na půdě obávaného soupeře velkého jména v Blšanech. 
Hra byla postavena trenérem Kovačkou na vysokém bloku a důsledném napadání už od středové čáry.V průběhu utkání se ukázalo, 
že tato taktika na tým Blšan platí. 

Zahajovací závody v Bílině 
aneb rozloučení s polytanem

Starší a pomalejší hráči Blšan, 
výborní fotbalisté, kteří chtějí 
hrát stále fotbal, přestali po 
půlhodině stačit na kombinaci 
Bíliny. Obrana hostů si vymě-
ňovala míče a v pravou chvíli 
následoval pas na nabíhající 
útočníky. Stálý tlak nutil do-
mácí hráče k chybám a Bíli-
na trestala. Ve 28. minutě po 
chybě obrany unikl Masopust  
a z levého křídla předložil ide-
ální míč před bránu Kotěšov-
skému. Tomu nezbylo, než do-
klepnout do sítě. V 37. minutě 
vybojovali hráči Bíliny rohový 
kop. Ten zahrál Baran na bližší 
tyč, kam si naběhl štírek Vla-

sák a lehkou tečí přehodil obranu  
i brankáře do opačného rohu bran-
ky. Druhý gól Bílinu definitivně 
uklidnil a když v dalším průběhu 
zlikvidoval výborný Vondráček  
i dvě nebezpečné šance domácích, 
nebylo o vítězi pochyb.
V druhém poločase pokračovala 
Bílina v tlaku na branku domá-
cích, kteří ze všech sil odvrace-
li rychlé akce hostů. Z tlaku se 
dostavily i chyby obrany. Jednu  
z nich potrestal bojovník Kotě-
šovský, který vystihl výkop bran-
káře a z těžkého úhlu nádherně 
přehodil strážce blšanské branky.
Definitivní úder Blšanům uštěd-
řil Vlasák, který z trestného kopu  

z dvaceti metrů poslal přes zeď 
brankáři domácích nechytatelný 
pozdrav.Blšanům citelně chyběl 
nejlepší střelec KP Prúckner, kte-
rý odstoupil už po 15 minutách. 
Ani on by však Blšany nespasil. 
Bílina byla prostě lepší a zvítě-
zila zaslouženě. „V utkání jsme 
konečně v plné míře uplatnili 
naše přednosti. Domácí chtěli 
hrát fotbal a to nám vyhovovalo. 

Předčili jsme Blšany ve všech 
herních činnostech a skóre 
mohlo být ještě vyšší. Výsle-
dek je pro nás povzbuzením 
před těžkým duelem doma  
s vedoucí Krupkou. Věřím, že 
hráči k utkání přistoupí odpo-
vědně a předvedou podobný 
výkon jako dnes“, řekl po 
utkání Petr Procházka, před-
seda FK Bílina. 

Blšany – Bílina 0:4 (0:2)
Branky: Kotěšovský 2, vlasák 2
Sestava Bíliny: vondráček - Baran, mergl, pavlíček, Žemba  
(73. Říha) Levý (66. schuchardt), vlasák, augusta (74. Ročenovič), 
Záhradský (79. podaný), masopust, Kotěšovský (64. Bečvařík)

Počátkem dubna se na tamějším atletickém stadionu bude re-
konstruovat běžecká dráha. „Rozlučka se starým polytanem“ 
byly tedy nazvány zahajovací závody v Bílině, kam přijely v ne-
děli 27.4. desítky závodníků otestovat svou formu před nadchá-
zející sezonou. Počasí bylo ideální pro kvalitní výkony, které se 
očekávaly hlavně na krátkých sprintech. 

Běh na 60 m nejlépe zvládl Ond-
řej Lacko (ASK Lovosice) časem 
7,27 před Pavlem Strnadem z Bí-
liny a Petrem Čmudou z Mostu. 
Mezi ženami se nejlépe vedlo 
Venuši Žitné z Bíliny, která zví-
tězila časem 8,20. Rovných devět 
rozběhů měla třístovka. V prv-
ním běhu se o zajímavý souboj 
zasloužila čtveřice borců Bach 
(TJ Klášterec n/O), Saleh ( AK 
Bílina), Lacko (ASK Lovosice) 
a Křížek (AK Most), kteří po-
hledem laika doběhli takřka sou-
časně v rozmezí 36,01 až 36,15s. 
Zvítězil však Martin Faifer (AK 
Most) časem 35, 18. Gabriela 
Kurková z AK Most zvítězila  
v této disciplíně mezi ženami 
časem 43,94 s. Na 1 000 m se 
přihlásilo hned 26 mužů. Zen 
na tuto trat byla rovná polovina. 
Jan Štochl z AK Bílina zvítězil 
časem 2:33 před Filipem Žižkou 
(rovněž AK Bílina). Mezi žena-
mi se nejlépe na této trati dařilo 
Michaele Červínové z Lovosic 
(3:02,61). Ozdobou byla také 

výška a skok daleký. Domácí 
Venuše Žitná skončila ve výšce 
druhá výkonem 1,55 m. V dálce 
mezi muži kraloval Petr Šrou-
bek (AK Bílina), který dolétl na 
hranici 6,56 m s nulovou pod-
porou větru. Domácí mají velmi 
ambiciózní tým - do nadchá-
zející sezóny je na soupisce již  
29 borců, takže i v případě zraně-
ní či neúčasti bude možno vybírat 
nejen z kvantity, ale i kvality. Po 
roce se AK Bílina vrací opět do 
„své“ skupiny A. Hned 17. květ-
na atlety čeká cesta na 1. kolo do 
Tábora. Ženy zase po delší době 
postoupily do II. atletické ligy, 
což je po hubenějších předcho-
zích letech úspěch. V Bílině se  
v posledních letech věnují mláde-
ži a zájem o královnu sportu na-
dále každoročně narůstá. Tuto at-
letickou sezonu tak budou nomi-
nováni nejen ostřílení závodníci  
z minulých sezon či hostující, ale 
právě i další mladé naděje z již 
tradiční bílinské atletické školy.

Mgr. František Podroužek

Ve středu 30. 4. 2014 proběhlo na fotbalovém stadionu v Bys-
třanech finále okresních výběrů mladších žáků ve fotbale za 
účasti mužstev z okresů Teplice, Mostu, Děčína a Chomutova. 

Mužstvo výběru okresu Tep-
lice, za které hráli čtyři hrá-
či bílinského fotbalu, Kuba 
Tran, Kryštof Šebor, Dominik 

Schüssmann a David Hubá-
ček,vybojovalo krásné druhé 
místo. Všichni bílinští hráči 
jsou na přiloženém snímku.

9. květen 2014 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 11



Kendisté přivezli z Evropy ocenění

Double pro bí linské barvy

O tom, že bílinský oddíl kendó – SanDóMon Bílina je již po 
několika letech existence konkurence schopný na domácí půdě 
není nejmenší pochybnosti, členové našeho oddílu se pravidelně 
umisťují na předních místech dětských i dospělých domácích  
i zahraničních turnajů.

Letošní rok byli dva členové 
oddílu vybráni vedoucím re-
prezentace kendó do týmu na 
mistrovství Evropy kendó ko-
naném ve francouzském Cler-
mont-Ferrand. Za juniory byl 
nominován Daniel Kodad, za 
dospělé v kategorii žen Jana 
Ziegelheimová - kapitánka 
ženského týmu pro ME. Jin-
dřich Ziegelheim byl vybrán 
japonskými učiteli jako roz-
hodčí na ME. Letošní rok byl 
speciální i díky účasti patrona 
českého kendó pana Hiroshi-
ho Ozawy, který byl členem 
Japonské delegace vyslané 
IKF na ME.
Mistrovství Evropy se koná 
vždy dva roky po sobě a tře-
tí rok je střídá mistrovství 
Světa. Na ME jsou kategorie 
týmy a jednotlivci - junioři, 
ženy a muži.
Žádné další kategorie ne-
jsou, nezáleží na věku, váze 
či mistrovském stupni. Turnaj 
probíhá tak, že jsou závodní-
ci rozlosováni do skupin po  
3/4 lidech a z této skupiny po-
stupuje pouze vítěz do KO sys-
tému, v pavouku turnaje jsou 
tedy pak ti nejlepší ze skupin 

a všechny souboje v KO systému 
jsou tak velmi vyrovnané, vyhrát 
může kdokoliv. V kendó obvykle 
nerozhoduje technika, ale psychi-
ka a vyhrává ten, kdo více chce  
a udrží si chladnou hlavu při vy-
sokém nasazení. Samozřejmě jis-
tá technická úroveň je zapotřebí, 
ale zde se bavíme o ME, kde se 
dobrá technická úroveň dá před-
pokládat u všech závodníků.
Letošního mistrovství Evropy se 
zúčastnilo 52 juniorů, 105 žen  
a 160 mužů ze 32 členských zemí 
Evropské federace kendó (čle-
ny jsou kromě evropských zemí, 
například i Jihoafrická republika, 
Turecko a Mozambik), ti nejlepší 
z každé země. 
Českým reprezentantům se ani  
v jedné z kategorií nepodařilo 
promluvit do medailových pozic, 
byť předváděli nádherné kendó  
a kvalitní zápasy. Pro Dana Koda-
da to byla první větší zkušenost, 
ze které může čerpat dále.
Nejúspěšnější naší závodnicí byla 
Jana Ziegelheimová, která se pře-
svědčivě dostala ze skupiny a pak 
se jí podařilo se v turnaji jednot-
livců probojovat až do čtvrtfinále, 
kde po urputném souboji podleh-
la pozdější finalistce Maďarce 

Bövizové 0:1. Její výkon, kdy 
například v osmifinále otáčela  
z 0:1 na konečných 2:1 proti finské 
závodnici, natolik zaujal rozhodčí, 
že Janě udělili ocenění Best Figh-
ting Spirit, které přijímala z rukou 
Japonské delegace. Samotnou zá-
vodnici ocenění velmi překvapilo, 
jejími slovy: „Když při vyhlašová-
ní Fighting Spiritu se ozvalo moje 
jméno, nemohla jsem tomu uvěřit, 
letos jsem sama pro sebe hodnotila 
svůj výkon za velmi slušný a vy-
rovnaný, ale ne nějak ohromující. 
Ocenění Fighting Spirit pro mne 
má veliký význam, tvrdě jsem tré-
novala a mám radost, že to bylo 
vidět, také trénuji dětský oddíl  

a pro moje svěřence je jistě 
motivující, když jejich trenérka 
je úspěšná na nejvyšší meziná-
rodní soutěži!“ 
Třešničkou na dortu tříden-
ního maratonu ME byly zá-
věrečné zkoušky na vyšší 
technické stupně, kde Jindřich 
Ziegelheim úspěšně na podru-
hé složil zkoušku na 6tý dan 
kendó a je opět na dlouhou 
dobu nejvyšším technickým 
stupněm v ČR!
Českému reprezentačnímu 
týmu děkujeme, gratulujeme 
Janě Ziegelheimové k úspěchu 
a přejeme hodně štěstí příští 
rok na MS v Tokiu!

Český ženský tým, Jana Ziegelheimová vlevo.

Poslední dubnový víkend hos-
tily západočeské Klatovy dru-
hý a třetí podnik Českého po-
háru BMX. Bílinské barvy zde 
za podpory partnerů Stavební 
firmy Žejdlík a Autoškoly 
Jana hájila hned pětice míst-
ních borců a za slunečného po-
časí si vedli následovně. 

V kategorii 7/8 let měla Bílina za-
stoupení v podobě Davida Adámka, 
jenž si připsal v solidně zastoupené 
kategorii po oba dny 7. místo. Adam 
Šikl, závodící v kategorii 9/10 let, se 

na start postavil pouze v sobotním 
závodu a skončil těsně za branami fi-
nále, tedy 9. Zkušený Pavel Jindřich 
v kategorii 11/12 let si po sobotním 
neuspokojivém pátém místě spravil 

chuť v neděli a vybojoval cenný kov 
s leskem stříbra. Dva ostřílení mazá-
ci Michal Schuran a Matěj Chalup-
ný, startující v kategorii 15+, vybo-
jovali pro místní oddíl BMX Bílina 
hned tři cenné kovy z možných čtyř. 
Matěj v sobotu s přehledem vyhrál, 
na Michala zbyla nepopulární bram-
bora. Ovšem v neděli již nenechali 
oba střelci nic náhodě a vybojovali 
pro Bílinu double v pořadí Chalup-
ný první, pro kterého to bylo druhé 
vítězství během víkednu, a Schuran 
druhý.
Matěj Chalupný má již také za se-
bou premiéru ve Světovém pohá-

ru BMX Supercross v anglickém 
Manchesteru, kde se mu bohužel 
nepodařilo postoupit do hlavního 
závodu. „Je to úplně jiný level, 
po všech stránkách. Dráha hotový 
peklo, fakt náročný, o tom se nám 
jen v ČR může zdát. Je vidět, kde 
svazy fungují a kde jsou finance, 
ty národy jdou neskutečně nahoru. 
Bude těžké bojovat o olympiádu  
v Riu.“, netajil se nad rozpaky 
dvacetiletý Matěj. Světový pohár 
pokračuje v polovině května a hos-
titelskou zemí bude Nizozemí, kde 
se díky podpoře zmíněných partne-
rů na startu objeví i Matěj. 
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