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Prvního školního dne se většinou účastní i rodiče a další příbuzní. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy dospěláci zaplnili první třídy.

Na růžovém paloučku je vždy  
k dispozici plno dětských aktivit. 
Jednou z nich byla ukázka 
trampolínek z DDM Bílina.

Scéna Na Kafáči je oblíbeným 
místem milovníků folku, country 
či blues. Často jsou zde k poslechu 
kapely hrající tyto žánry.

Cesta do kyselského parku je vždy lemovaná stánky se vším možným, 
od jídla a pití až po hračky.

Prvnáčky přivítal ve škole pan starosta

Den horníků ve znamení sluníčka i deště

Prvního září se otevřely dveře škol a do školních lavic v Bílině 
tak usedly stovky dětí. Jak už to tak bývá, některé byly ze za-
čátku školního roku nadšené, jiné naopak projevovaly zklamání 
nad koncem dvouměsíčních prázdnin. 

Asi největší radost z prvního škol-
ního dne měli prvňáčci doprová-
zení mohutnými zástupy rodičů  
a dalších příbuzných. Vždyť kdo by 
si nechal ujít první školní den svého 
dítka či vnoučete? Všechny školy 
se velmi snaží vytvořit prvňáčkům 
takové prostředí, ve kterém se bu-
dou cítit dobře. Vždyť přechod ze 
školky do školy není nic jedno-
duchého a že hraní nahradí učení  

a více povinností nenese kaž-
dé dítě úplně dobře. Ve třídách 
prvňáčky uvítaly paní učitelky, 
k rodičům promlouvaly paní 
ředitelky a jako každý rok při-
šel i letošní prvňáky přivítat pan 
starosta Josef Horáček. Školní 
rok 2014/2015 ať je úspěšný 
nejen pro prvňáčky, ale všechny 
školáky i pedagogy, kteří se jim 
budou věnovat.

V sobotu 6. září se v areálu 
parku na Kyselce konal pod-
zimní jarmark s názvem Den 
horníků. Po májovém jarmar-
ku jde o druhou velkou slav-
nost, která má v Bílině dlou-
holetou tradici. Pro návštěvní-
ky byl připraven program na 
několika scénách. 

Dopoledne se téměř všechny 
podobné akce potýkají s men-
ším zájmem návštěvníků z dů-
vodu příprav obědů či víken-
dového vyspávání, stejně tomu 
bylo v Bílině. Hlavní lákadla 
programu tak byla záměrně 
směřována až do odpoledních 
hodin. Na jarmarku nechyběly 
stánky se vším možným nejen 

k jídlu i pití, kolotoče a dobrá 
hudba. 
Bohužel ve stejný den se v bliž-
ším či vzdálenějším okolí kona-
ly další velké kulturní a zábav-
ní akce, které svým významem  
a rozsahem často bílinský Den 
horníků přebijí a odlákají velkou 
část návštěvníků, kteří by třeba 
jinak zavítali na Kyselku.

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR
Muže okradla o peněženku
Z přečinu krádeže je podezřelá 
35letá žena, která okradla muže, 
který projížděl Bílinou. Verze 
oznamovatele a podezřelé, jak 
ke krádeži došlo, se ale značně 
liší. Zatímco poškozený tvrdí, že  
k němu žena bez vyzvání na-
stoupila do auta a okradla ho  
o peněženku s 15 tisíci a doklady 
a dala se na útěk, žena ve výpově-
di uvedla, že muže oslovila s na-
bídkou sexuálních služeb. Když jí 
pak zaplatil méně, než se dohodli, 
vzala mu z auta volně položenou 
peněženku a odešla. Policisté 
ženě sdělili podezření z přeči-
nu krádeže, kdo však vypovídal 

pravdu a zda bude žena uznána 
vinnou, rozhodne až soudce.

Vykradená prodejna
Prodejnu potravin v Bílině navští-
vil o víkendu nezvaný host. Po 
násilném překonání okna vnikl 
do provozovny, ze které si odne-
sl tabákové výrobky, alkoholické 
nápoje a cukrovinky dohromady 
za téměř 17 tisíc korun. Policisté 
případ prověřují jako přečin krá-
deže, pachateli hrozí v případě 
dopadení až dvouleté vězení.

Za krádež stromů mu hrozí 
dva roky
Bílinští policisté dopadli muže 

podezřelého z krádeže dřeva. 
Koncem června přijali oznáme-
ní, že neznámý pachatel v katas-
tru obce Bžany pokácel a odcizil 
sedm vzrostlých stromů, jejichž 
hodnota byla vyčíslena na osm 
tisíc korun. Po dvouměsíčním 
prověřování sdělili podezření  
z přečinu krádeže 25letému 
muži, který je z pokácení a od-
cizení stromů podezřelý. Pokud 
bude uznán vinným, hrozí mu až 
dvouleté vězení.
 
Do práce na kole, domů pěšky
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který z kolárny v are-
álu bílinské firmy odcizil jízdní 

kolo. Zloděj překonal drátěné 
oplocení prostoru, kam zaměst-
nanci dávají bicykly, a ze sto-
janu odcizil horské kolo v hod-
notě necelých 13 tisíc korun. 
Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin krá-
deže, za který trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.
Kolo zmizelo i ze sklepních pro-
stor domu v Teplicích. Dosud ne-
známý zloděj vnikl do suterénu 
domu, odkud následně odcizil 
dámské horské kolo v hodnotě 
deset tisíc korun, také v tomto 
případě může jít zloděj až na dva 
roky za mříže.

Hledá se papoušek

Zoufalý majitelé hledají téměř půlmetrového kakadu žluto-
čečelatého, který slyší na jméno Vilda. Ztratil se v Bílině. 

Papoušek má podle majitele 
charakteristicky vysoký křik. 
Majitelé Václav Klaška a Ja-
roslava Celichová z Bíliny 
nabízejí velkou odměnu za 

jeho nalezení. Pokud byste 
papouška na Bílinsku viděli, 
ozvěte se majitelům na tele-
fonní číslo 722 682 322 nebo 
608 951 049.

Pes bez vodítka či náhubku může znamenat pokutu!

Moštárna v Bílině  
pod Bořněm v provozu

Zahrádkáři se dočkali svých zahrádek

září – říjen
Pondělí ........................ od 8:00 hod ....................do 13:00 hod.
Středa ......................... od 13:00 hod ....................do 18:00 hod.
Sobota ......................... od 8:00 hod ....................do 13:00 hod.
Úhrada za vylisování 1 kg jab-
lek činí 3,50 Kč, nad 100 kg 
3,00 Kč
K lisování přijímáme jablka 

umytá. Mošt se stáčí pouze do 
přinesených nádob. Nutno s se-
bou vzít igelitové pytle na od-
voz odpadu po lisování.

Když se ke stařence s malým psíkem na vodítku přiřítí obrovský hafan bez vodítka a náhubku, může jít klidně o milé setkání, ale také  
o velký problém. Bílina proto jasně vyhláškou vymezuje podmínky pro pohyb psů na veřejném prostranství a také na plochách urče-
ných k volnému pohybu psů. 

Pokud jdete se psem na veřejné 
prostranství, musí být zvíře na 
vodítku, mít náhubek a známku 
jako doklad, že je řádně veden  
v evidenci psů. Pokud psa venčí-
te na plochách k tomu určených 

(jsou vymezeny ve vyhlášce 
města), může zvíře pobíhat bez 
vodítka, ale stále musí mít náhu-
bek a známku. Vždy je samozřej-
mostí, že po svém psovi uklidíte. 
Strážníci Městské policie Bílina 

„pejskaře“ kontrolují a budou 
své kontroly zintenzivňovat díky 
vzrůstajícím tendencím lidí po-
řizovat si velké psy. Za nedodr-
žování uvedených pravidel mo-
hou majitelé psů dostat na místě 

pokutu až do výše tisícikoruny  
a v případě správního řízení je 
horní hranice 30 tisíc korun. Situ-
ace je nutné posuzovat individu-
álně vzhledem k výši společenské 
nebezpečnosti. 

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo prodej zahrádek zahrádkářům v kolonii pod Bořněm. 

Usilovali o to delší dobu. 
Schválení předcházelo několi-
kaměsíční rozhodování o pro-

dejní ceně. 
Své zahrádky zatím koupí jen 
část zahrádkářů, prodej zbylých 

bude projednán nejspíše na 
dalším zasedání zastupitelstva 
města, až druhá část zahrádká-

řů dodá potřebné doklady ke 
zpracování schvalovacího ma-
teriálu.
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Arciděkanství Bílina je otevřené všem

První tábor s OSPOD sklidil velký úspěch
Ve dnech 22. 8. – 28. 8. pořádal bílinský OSPOD letní tábor pro 
děti. Jde o podobnou akci jako víkendové pobyty, ovšem celotý-
denní. Místem konání tábora byl areál Sklárna v Žihli. Mnozí  
z nás si Žihli pamatují jako místo, kam se hromadně jezdilo do 
školy v přírodě. I dnes areál k tomuto účelu slouží, ale je možné 
sem přijet i na rekreaci, teambuilding atd. 

Týden s pracovníky OSPODu si 
děti opravdu užily. Byl pro ně při-
praven bohatý program jak ven-
ku v přírodě, tak i v případě deště. 
Cílem tábora bylo nejen to, aby 
si děti užily tábora, který by jinak 
nikdy neabsolvovaly, ale naučit 
je smysluplně trávit volný čas a 
posilovat jejich znalosti a vědo-
mosti. To vše se dařilo. Co vše se 
děti naučily? Novými poznatky 

jistě byla práce s buzolou, zákoni-
tosti života v přírodě či orientace v 
terénu a logické vyhodnocování in-
dicií na cestě za pokladem. Tyto pre-
ventivní akce jsou přínosem jak pro 
děti, tak i pro pracovníky OSPOD  
a mají vždy velmi kladný ohlas od dětí  
i rodičů. Tábor se mohl uskutečnit 
díky podpoře z Programu prevence 
kriminality 2014 Ministerstva vnitra 
České republiky.

Římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla leží v centru města Bíliny. Konají se zde bohoslužby a na nedaleké faře také různé pravidelné akce. 

Bohoslužby v letním období: 
kostel sv. Petra a Pavla
neděle ................................. 10:00
kostel sv. Petra a Pavla
pondělí ................................ 17:00
kostel sv. Petra a Pavla
úterý ..................................... 8:00

kostel sv. Petra a Pavla
středa .................................. 17:00
kostel sv. Petra a Pavla
čtvrtek .................................. 8:00
kostel sv. Petra a Pavla
pátek ................................... 17:00
Každou 3. neděli v měsíci jste 

všichni srdečně zváni po mši sva-
té na faru na setkání a přátelské 
posezení u kafe, čaje a něčeho  
k zakousnutí.
Pravidelné akce: Biblická hodina 
každý čtvrtek od 17:30 hod.
Náboženství pro děti: čtvrtek 15:00

Pro všechny - ping pong, fotbálek
pátek večer (17:30)
Farní neděle vždy třetí neděli  
v měsíci po mši svaté jste všichni 
zváni na faru na společné posezení
Více zde: 
http://www.arcidekanstvi-bilina.cz

Děti ze svých těl zkoušely složit nápis Sklárna dle zařízení, kde 
byly ubytované.
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Tenis cup slavil kulatiny
Již jubilejní 10. ročník Tenis cup 2014 v Bílině se uskutečnil v minulých dnech na kurtech na Kyselce. Kromě místních tenistů ne-
chyběli významní hosté a to Láďa Vízek, Roman Skamene, Marek Vít a a Jakub Kohák. 

Umístění: 
1. místo – Láďa Vízek + JUDr. Jan Hejda Ph.D. 
2. místo – Vladimír Gřunděl + PhDr. Václav Hofmann
3. místo – Marek Vít + Pavel Vrchotka. 
Cena útěchy – Roman Šebek + Jindra Divíšek.

Vítězové turnaje se svými 
poháry. Oba jsou vášnivými 
tenisty. Ladislav Vízek má ke 
sportu kladný vztah již léta  
a stále mnoho sportů aktivně 
provozuje.

Jednatel RSZ Petr Bouda 
obdržel od fotbalového 
manažera Marka Víta 
podepsaný dres fotbalisty 
Messiho.

Společné foto účastníků jubilejního desátého ročníku Tenis cupu. 
Příští rok již pojedenácté.

Noví asistenti prevence kriminality i do Bíliny
Další fází individuálního projektu ESF OP LZZ „Asistent pre-
vence kriminality II.“ je vytvoření 75 pozic asistentů prevence 
kriminality (APK) od 1. 9. 2014 ve 20 městech 11 krajů. Čtyři 
asistenty získá také Bílina. Příslušníci cílové skupiny projektu bu-
dou zaměstnáni na pozici APK (Asistent prevence kriminality II.) 
v rámci obecní/městské policie. Jedná se o plně funkční a ověřený 
nástroj zaměstnanosti a integrace.

Jak vysvětlil František Krejčí, 
preventista Městské policie Bíli-
na a mentor asistentů, čtyři asis-
tenti by měli nastoupit v nejbliž-
ších dnech. Bylo nutné počkat na 
schválení dohody s ministerstvem 
v radě města. Ještě před nástupem 
musejí asistenti absolvovat zdra-
votní prohlídky a předpokladem 
je, že se v pondělí 15.9. objeví  
v ulicích města. 
Do výběru se dostali dva muži, 
kteří již v Bílině na této pozici 
byli. K nimi komise vybrala ješ-
tě dva vhodné zájemce. Zájem  
o práci asistenta prevence krimi-
nality byl obrovský. Jak uvedl 
Krejčí, ještě dnes se lidé na mož-
nost tohoto zaměstnání ptají. 
Původně měli asistenti nastoupit 
již v dubnu, ale kvůli prodlevě  
v projektu se tak stane až nyní. 
I tak je však městská policie 
ráda, že bude mít k asistenty  
k dispozici a to až do října příš-
tího roku. Jejich působení budou 

jistě kvitovat i lidé v lokalitách  
s problematickými obyvateli. Tam 
se pomocníci strážníků opravdu 
osvědčili. Například na Teplic-
kém předměstí kvitují jejich práci 
i starousedlíci z řad Romů, kteří 
jsou také současno místní situací 
znepokojeni. Projevují zájem se 
aktivně zapojovat do udržová-
ní pořádku v sídlišti. František 
Krejčí vysvětluje, že spolupráce  
s těmito starousedlíky je často 
velmi inspirativní, proto má měst-
ská policie myšlenku projektu 
zaměřeného na určení domovní-
ků z řad těchto obyvatel a starost  
o veřejné prostranství před domy. 
Kromě preventivní funkce asis-
tentů má projekt za cíl především 
zvýšení zaměstnanosti cílové 
skupiny. Cílem projektu je pro-
střednictvím zaměstnání a dlou-
hodobého vzdělávání 75 zástup-
ců cílové skupiny umožnit jejich 
uplatnění na volném trhu práce  
a právě za pomoci nabytého vzdě-

lání, vyšších sociálních kompe-
tencí a zaměstnanosti zajistit inte-
graci této cílové skupiny do spo-
lečnosti. Kromě roviny integrační 
má projekt i rozměr bezpečnostní.
V měsíci srpnu 2014 bylo ukonče-
no výběrové řízení na dodavatele 
služeb
„Podpora při práci s cílovou sku-
pinou a mentory“
„Podpora řízení a administrace 
projektu“
První část, která obsahuje za-
školení mentorů, vstupní vzdě-
lávání APK, průběžné vzdělá-
vání APK, průběžné vzdělávání 

a supervize mentorů a indivi-
duální poradenství APK, bude 
realizovat společnost „bfz – 
vzdělávací akademie, s. r. o.“ 
Druhou část, zahrnující podporu 
řízení a administraci projektu 
zaměřenou především na spolu-
práci při tvorbě monitorovacích 
zpráv, na sběr podkladů k věcné 
i finanční části monitorovacích 
zpráv, metodické vedení ex-
terních dodavatelů, průběžnou 
kontrolu plnění harmonogramu 
i dodržení rozpočtové káz-
ně, bude realizovat společnost 
„Grant Help, s. r. o.“

Asistenti prevence kriminality byli vybíráni mnohem pečlivěji a 
déle než v dřívějších letech, kdy na jejich financování přispívalo 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím programu prevence.
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KC Kaskáda je na nule, utrácí poslední peníze

Komentář k rozboru hospodaření KC Kaskáda 2014
Na celkový rozpočet KC Kaskáda je nutné nahlížet z hlediska rozložení většiny kulturních akcí a pořadů během roku. Je pravi-
dlem, že přes 90% akcí se uskutečňuje od ledna do září - Plesová sezóna od ledna do března, divadelní představení od ledna do 
května, Bílinské 80tky od ledna do dubna, dechovky na náměstí o prázdninách, kulturní akce v LAK v letních měsících, včetně 
nejnákladnějších akcí, kterými jsou Prvomájový jarmark a Den horníků.

Dále musíme brát na zřetel  
i smlouvy o reklamě od firmy 
ČEZ a Pilsner Urquell, splatné 
až koncem kalendářního roku. 

KC Kaskáda dostává finanční pro-
středky od města v měsíčních inter-
valech, pořádání významných akcí 
však rozdělit do 12 měsíců nelze. 

Zároveň bylo v tomto roce nutné vy-
naložit z rozpočtu KC Kaskáda cca. 
200 tis. Kč navíc za právní a auditor-
ské služby, z důvodu řešení nesrov-

nalostí v účetnictví vzniklých 
zejména v letech 2010 – 2012. 

Halka Žáčková, Ředitelka
KC Kaskáda v Bílině, p.o.

Vyjádření finančního odboru:
KC Kaskáda hradila tyto výdaje z finančních prostředků na kulturní pořady (1,5 mil. Kč), které měla vyčleněny ve svém rozpočtu. 
Dle rozboru hospodaření za leden – červen 2014 jsou již vyčerpány.

V rezervě finanč-
ního odboru pro 
PO (1,5 mil.) 

přesně zbývá částka 550 tis., 
kterou KC Kaskáda požaduje. 
V případě jejího poskytnutí se 

nebudou moci pravděpodobně 
po 6. září konat žádné akce, 
neboť žádné finanční prostřed-

ky na podporu kulturních 
akcí nebudou k dispozici ani  
v rozpočtu KC, ani FO.

Účet Kulturního centra Kaskáda zeje prázdnotou. Zařízení se již dlouho potýká se špatným hospodařením, nyní však hrozí, že 
téměř čtyři měsíce zbývající do konce budou bez jediné kulturní akce. Nebudou na ně finance.

Na posledním jednání rady 
města byla uskutečněna roz-
počtová změna na částku 550 
tisíc korun přesto, že před 

touto změnou varoval finanční 
odbor města. Důrazně upozor-
ňoval, že se jedná o poslední 
peníze v rozpočtu Kaskády a 

když je utratí za uspořádání kul-
turních akcí na přelomu srpna a 
září, na další již mít nebude.
Takový je výsledek hospodaření 

bývalého ředitele pana Bergra  
a rady města.

 Bc. Aleš Tallowitz,
zastupitel města

Polské Jaraczewo bude dalším partnerským městem Bíliny
Zastupitelstvo města Bíliny rozhodlo na svém posledním zasedáním, že polské město Jaraczewo bude dalším partnerským městem 
Bíliny. Bílině se tak opět o trochu více otevřou dveře do zahraničí. V loňském roce se díky přátelství se zahraničními podařily dvě 
pěkné akce pro děti, nejprve v červnu v Bílině mezinárodní hry dětí a o prázdninách pak bílinské děti byly pozvané do Polska k moři. 

Díky partnerství by mohly podob-
né akce pokračovat a nejen mezi 
dětmi, ale třeba také mezi spor-
tovci atd. „Požádali o dotaci na 
akci, na kterou vloni vzali i naše 
děti. Potřebují však partnera a do-
hodli se, že by smlouvou oslovili 

Bílinu,“ upřesnil starosta. Polský 
partner se bude starat o dotaci  
a výměna se bude konat každo-
ročně. Smlouva o partnerství je 
momentálně v jednání. Nespor-
nou výhodou je také poměrně 
malá vzdálenost a to cca 400 km 

od Bíliny. Nejbližšího partnera má 
Bílina v německém Dippoldiswal-
de, se kterým funguje spolupráce 
na velmi dobré úrovni. Svědčí  
o tom nedávno realizované úspěš-
né společné projekty, které v Bílině 
proběhly. Právě společné projekty 

v návaznosti na dotační možnosti 
jsou jedním z hlavních důvodů, 
proč mezi sebou zahraniční města 
uzavírají partnerské smlouvy. Pod-
pisem partnerské smlouvy mezi 
Bílinou a Jaraczewem byl pověřen 
starosta města pan Josef Horáček.

Po dobrodružných stezkách Karla Maye
Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s Kulturním centrem 
Kaskáda a Historickým spolkem města Bílina zvou na výstavu 
mayologa Dr. Jana Kotena.

O německém spi-
sovateli dobro-
družných románů 
a povídek, otce 
legendárních po-
stav Vinnetoua  
a Old Shatterhan-

da. Výstava je zaměřena na 
literární tvorbu Karla Maye 
a také na natáčení filmových 
mayovek. Slavnostní verni-

sáž se uskuteční v pátek 3. října 
2014 od 17:00 hodin ve výstavní 
síni U Kostela v Bílině. Otevíra-
cí doba výstavy: pondělí - pátek 
od 13:00 do 17:00 hodin. V pří-
padě zájmu dopoledne volejte na 
tel: 417 535 623. Výstava bude 
otevřena do 31. 10. 2014. Vstup-
né: 20,- Kč. www.knihovnabili-
na.cz. Odkaz na stránky a fotky  
k výstavě: www.majerco.cz

12. září 2014 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5



Bílina včera, dnes a zítra

Školní rok začal i v klubu důchodců PP I. Poděkování Městské knihovně

S úsměvem jde všechno líp

Výstava fotografií ze sbírek Tomáše Matějky a exponátů společnosti BHMW CZ, a.s. byla ve středu 3. září 2014 zahájena ve výstav-
ní síni U Kostela v Bílině vernisáží, které se zúčastnil hojný počet návštěvníků. 

Někteří přišli zavzpomínat na 
stará místa a zákoutí města, 
která mají ještě v živé paměti. 
Diskuze nad vystavenými foto-
grafiemi byly opravdu zajímavé 

a pokud někdo zvídavý potřeboval 
informací více, mohl se obrátit na 
autora fotografií a sběratele starých 
pohlednic, pana Tomáše Matějku. 
Všechny vystavené dokumenty  

a exponáty se týkají historie, součas-
nosti a budoucnosti našeho města. 
Výstavu lze zhlédnout do konce 
měsíce září. Výstavu připravila 
Městská knihovna v Bílině ve spo-

lupráci s Kulturním centrem 
Kaskáda a Bohemia Healing 
Mineral Waters CZ, a.s. 

Text: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

Výstavní síň U kostela se zaplnila návštěvníky výstavy. Ohlasy na 
výstavu jsou velmi pozitivní. Určitě se běžte také podívat. 

Materiály a předměty na výstavu zapujčila i stáčírna Bílinské 
kyselky. Historii této léčivé vody je věnována část výstavy.

1. září se sešli důchodci ve svém klubu s príma náladou. Bylo 
vidět, že jsou rádi, že se opět vidí. 

Mile je přivítala p. E. Fialová 
a hned je seznámila s progra-
mem na měsíc září. Např. ve 
středu mají své odpolední „ 
tančení “, ve čtvrtek jdou zase 

na „ kuželky “, v pondělí jedou 
na výlet…a ještě mnohé jiné. 
Na uvítanou si společně připili 
na zdraví, tak ať se jim daří.

Růžičková Eliška

Ve středu 3. září jsem se zúčastnila v Městské knihovně v Bílině 
vernisáže výstavy fotografií a exponátů o Bílině s názvem „ Bíli-
na včera, dnes a zítra“. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se na vytvoření této výstavy podí-
leli. Jsem občankou města Bíliny 
od roku 1966, kdy jsem se s rodiči 
přistěhovala. Výstava je moc pěk-
ně udělaná, nabízí zajímavé pohle-
dy na město kdysi a nyní. Ani jsem 
nevěděla, jaké pozoruhodnosti či 
zajímavé stavby se v Bílině nachá-

zely nebo kdo slavný město na-
vštívil. Domnívám se, že výstava 
je vhodná i pro návštěvu dětí všech 
věkových skupin, aby své město 
lépe poznaly. 
Určitě si udělejte čas a výstavu 
o svém městě navštivte, stojí to 
zato….

Eliška Růžičková

Školní zařízení opět ožila. Skončily prázdniny a všude jsou slyšet děti. 
Také do naší MŠ Aléská v Bílině přišly nové dětičky, plny očekávání. 

S úsměvem je přivítaly všechny 
pracovnice mateřské školy, které se 
snažily pro ně připravit nové hrač-
ky, příjemné prostředí. Každý den 

je zde slyšet dětský smích, což je 
pro nás nejlepší odměnou.

Růžičková Eliška, 
uč. MŠ
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Domluvit se je někdy umění, tentokrát vyhrály závody lodí

Týden s „Nejsme v tísni“

Závody lodních modelářů na rybnících v Bezovce mají 
v Bílině tradici.

Úklid města je bohulibou činností s výchovným charakterem  
i jasným viditelným výsledkem.

Na bílinském Mírovém náměstí proběhl festival „Tóny mládí“. 

V posledním týdnu školy se studenti i žáci v podstatě neučí, ale 
pro nás byl tento týden velmi náročný. Naplánovali jsme si tři 
velké akce, do nichž jsme zapojili dohromady cca tisíc lidí. Dne  
23. června 2014 jsme promítli žákům Základních škol v Bílině nor-
ský film Na sever od slunce. Den poté jsme se s nimi vypravili do 
ulic a uklidili jsme společně naše město. Vstup do letních prázdnin 
jsme oslavili festivalem „Tóny mládí aneb bílinská letní melodie“. 

Náš společný týden jsme od-
startovali promítáním filmu 
Na sever od slunce. Hlavní roli 
v něm hráli dva mladí muži, 
kteří se rozhodli uklidit pláž  
v Norsku. Po jejich odchodu 
nezůstal na pláži ani v moři je-
diný odpad. Na sever od slun-
ce jsme nepouštěli jen tak, aby 
se žáci ulili ze školy. Chtěli 
jsme, aby si všechny ty děti 
uvědomili, že bez toho veš-
kerého nepořádku je to místo  
o mnohem hezčí a bezpečnější. 
Víme moc dobře, že ne jenom 

děti ale i dospělí odhazují od-
padky na zem. Ale někdo musí 
jít ostatním lidem příkladem. 
Na tento film se přišla podívat  
ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, 
ZŠ Aleská i ZŠ Praktická. 
Den poté, jsme společně se zá-
kladními školami šli naše vědo-
mosti z filmu vpustit do města 
Bíliny. Naše skupina „Nejsme 
v tísni“ uskutečnila „Den úkli-
du města“. Žáci se rozmístili do 
několika úseků spolu se svými 
učiteli a zaměstnanci bílinské 
pobočky Člověk v tísni a teplické 

organizace zaměřené na drogou 
problematiku White light. O pár 
dní později konečně přišel čas 
na zábavu. 28. června 2014 se 
konal 2. ročník našeho festiva-
lu, který obdržel jméno „Tóny 
mládí“. Příprava takového festi-
valu nám trvala zhruba 5 měsíců. 
Přijela nás podpořit partnerská 
skupina mladých lidí z Německa  
a z Ústí n.L. pod koordinací Fido 
Dido, z.s. Německá skupina si  
s sebou přivezla workshop zamě-
řený na tvoření výrobků z PVC 
a ústecká byla jedním z vystupu-
jících na festivale. Měli jsme tu 
také fotbalový tým z Chemnitzu 
a na Mírovém náměstí si s nimi 
mohl kdokoliv zahrát fotbal. Ne-
zapomněli všem předvést také 
pár triků s fotbalovým míčem. 
Festivalu se účastnil i DDM  
z Bíliny, který si pro děti při-
chystal workshop orientovaný na 
výrobu z korálků. Našimi hlav-
ními vystupujícími byla kapela 

Malé divy a Descontrol z Teplic.  
Z tohoto týdne jsme odcházeli  
s úplně novými zkušenosti. S ně-
kterými akcemi jsme neměli žád-
nou praxi. Ale i přesto jsme do 
toho šli. Byl to pro nás příjemný 
zážitek a velký krok vpřed. Ov-
šem zažili jsme také negativní 
moment. Na sociálních sítích se 
po našem festivalu zaměřený pro 
bílinskou mládež objevil názor 
některých našich spoluobyva-
tel, že náš festival byl romským 
festivalem. Tento neobjektivní  
a uměle vytvořený pohled nás 
velmi mrzí. 
Ještě bychom chtěli srdečně po-
děkovat Kulturnímu centru Kas-
káda za poskytnutí pódia, DDM 
za ochotu s námi spolupracovat 
a také tímto, děkujeme naší part-
nerské skupině z Německa, kte-
ré nám pomohla s workshopy na 
festivalu. 

Romana Šťastná, 
členka skupiny Nejsme v tísni

Již se mi několikrát stalo, že se v Bílině pořádá v jeden den několik 
zajímavých akcí. Pak váhám, kam se vydat. 

Zrovna tuto so-
botu 6. 9. 2014 

jsem přemýšlela, 
kam se vnučkami vy-

dáme. Nakonec vyhrály 
závody lodí v Bezovce, 
to ještě děvčata nevidě-
la. Domnívaly jsme se, 

že budeme jen diváci, ale  
z děvčat se staly závod-

nice. Mezi závodníky zavítal  
i hejtman Ústeckého kraje O.Bu-
beníček a starosta města Bíliny  
J. Horáček. Děvčata poprvé dr-
žely loď a závodily. To bylo nad-
šení, když byly úspěšné. Hrdě si 
odnášely diplomy, ceny, ale hlav-
ně mnoho krásných zážitků. Již se 
těší, kam se příště vydáme.

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.

Pátek 12. září od 17:30 hodin
LÁSKA NA KARI – 2D
USA/Drama/. České titulky.
Madame Mallory, majitelka 
vyhlášené restaurace se nesta-
čí divit, když se do jejího měs-
tečka přistěhuje indická rodina  
a otevře si restauraci hned napro-
ti přes ulici. Schyluje se k soubo-
ji dvou odlišných kultur a zcela 
odlišné skladby koření. Dobré 
jídlo ale hory přenáší… 
Hrají: Helen Mirren, Manish Da-
yal, Om Puri, Charlotte Lebon, 
Amit Shah …
Vstupné: 100,- Kč/122 minut MP

Pátek 12. září od 20:00 hodin
NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ – 2D
Velká Británie/USA/Německo/
Špionážní/Drama/. České titulky.
Příběh filmu se odehrává v součas-
ném Hamburku, kde mladý muslim 
Iss, napůl Čečenec a napůl Rus, 
snaží se dostat k penězům z pozůs-
talosti svého mafiánského otce… 
Hrají: Rachel McAdams, Philip 
Seymour Hoffman, Willem Da-
foe, Robin Wright …
Vstupné: 110,- Kč/121 minut P-15

Pátek 12. září od 22:00 hodin
POD ZEMÍ – 2D
USA/Thriller/. České titulky. 
Kilometry zakroucených podzem-
ních chodeb vedou pod ulicemi 
Paříže. Tyto katakomby jsou věč-
ným útočištěm bezpočtu ztrace-
ných duší. Když tým průzkumníků 
pronikne do nezmapovaného blu-
diště zaplněného kostmi, odhalí 
tajemství tohoto města mrtvých. 
Hrají: Ben Feldman, Edwin 
Hodge, Perdita Weeks …
Vstupné: 110,- Kč/95 minut P-15

Sobota 13. září od 17:30 hodin
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY – 2D
USA/Komedie/Drama/. České titulky.
Existuje milión důvodů, proč ne-
mít rád realitního makléře Ore-
na Littlea (Michael Douglas),  
a to je přesně to, co se mu líbí. Na 
každého, kdo mu zkříží cestu, je 
schválně nepříjemný, a nechce nic 
jiného, než prodat poslední dům  
a v klidu a míru odejít do penze… 
Hrají: Michael Douglas, Diane Ke-
aton, Yaya Alafia, Sterling Jerins …
Vstupné: 110,- Kč/94 minut P-12

Sobora 13. září od 20:00 hodin
DÍRA U HANUŠOVIC – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Učitelka němčiny Maruna (Tatia-

na Vilhelmová), toho času hospod-
ská, se snad nikdy nevdá. Na malé 
vesnici je o vhodné muže nouze: 
nerozhodný starosta (Ivan Trojan) 
tráví hodně času na posedu a čeká 
na svého jelena, dětsky naivní Olin 
(Jaroslav Plesl) je okolím považo-
ván za neškodného vesnického 
blázna a klempíř Kódl (Lukáš La-
tiňák) se s chutí otočí za každou 
sukní. Jednoho dne však u Hanu-
šovic dojde k nečekané události…
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Len-
ka Krobotová, Johanna Tesařová, 
Ivan Trojan …
Vstupné: 100,- Kč/102 minut P-12

Neděle 14. září od 15:00 hodin
POŠŤÁK PAT – 2D
Velká Británie/Animovaný/Ro-
dinný/. Český dabing.
Nejoblíbenější listonoš na svě-
tě, Pošťák Pat, se chystá do kin 
v animované podívané, ve které 
nechybí humor, akce, písničky 
a také světla ramp. Pošťák Pat 
spolehlivě doručí všechna psaní 
a zábavu pro celou rodinu.
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 100,- Kč/88 minut MP

Pátek 19. září od 17:30 hodin
MÍSTA – 2D
ČR/Drama/. České znění.
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. 
Dvěma devatenáctiletým klu-
kům Adamovi (Vladimír Polívka)  
a Markovi (Jan Cina) je jejich rodi-
ště těsné, zároveň ale moc nevědí, 
co si se svými životy počít. V tu 
chvíli do jejich světa vstupuje dcera 
místního prominenta Anna (Johana 
Matoušková) a vnáší do něj tajem-
ství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné 
a usedlé město před nimi začíná 
odhalovat temné spodní proudy… 
Hrají: Vladimír Polívka, Johana 
Matoušková, Jan Cina, Robert 
Nebřenský…
Vstupné: 110,- Kč/97 minut P-15

Pátek 19. září od 20:00 hodin
LABYRINT: ÚTĚK – 2D
USA/Akční/Sci-fi/Mysteriozní/
Thriller/. České titulky.
Akční scifi film je adaptací best-
selleru Jamese Dashnera. Thomas 
se jednoho dne probudí uvězněný 
v obřím bludišti společně se sku-
pinou dalších chlapců. Na svět 
venku nemá žádné vzpomínky, 
jen podivné sny o záhadné orga-
nizaci známé jako W.C.K.D. 
Hrají: Dylan O´Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodela-

rio, Will Poulter …
Vstupné: 120,- Kč/112 minut P-15

Sobota 20. září od 17:30 hodin
ZŮSTAŇ SE MNOU – 2D
USA/Drama/. České titulky. 
Sedmnáctiletá Mia (Chloë Gra-
ce Moretz) se po vážné autone-
hodě ocitá v kómatu, její svět se 
právě převrátil vzhůru nohama. 
Měla všechno – báječnou rodi-
nu, oddaného přítele a hudební 
talent. V jednom okamžiku pře-
mýšlí nad změnou školy a rá-
zem přichází o vše, co pokláda-
la za samozřejmé. Po tragické 
srážce aut zahynou její rodiče  
i bratr. Mia teď klade sama sobě 
klíčovou otázku – má zůstat či 
odejít? 
Hrají: Chloë Grace Moretz, Mi-
reille Enos, Liana Liberato, Lau-
ren Lee Smith …
Vstupné: 120,- Kč/95 minut P- 15

Sobota 20. září od 20:00 hodin
DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT – 2D
USA/Mysteriozní/Thriller/. Čes-
ké titulky.
Strhující thriller v produkci Ri-
dleyho Scotta, v hlavních rolích 
s Nicole Kidman a Colinem 
Firthem. Vzpomínky: právě ty 
definují, kým jsme. Bez pamě-
ti člověk přestává existovat.  
A právě takto žije Christine 
(Nicole Kidman) která po auto-
nehodě ztrácí paměť pokaždé, 
když večer usne. Každý nový 
den je tak pro ni první a zároveň 
poslední. Její manžel Ben (Colin 
Firth) jí každé ráno trpělivě vy-
práví její vlastní život a obětavě 
se o ni stará… 
Hrají: Nicole Kidman, Colin 
Firth, Mark Strong, Dean-Char-
les Chapman…
Vstupné: 110,- Kč/92 minut P-15

Neděle 21. září od 15:00 hodin
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ – 3D
USA/Kanada/Animovaný/Ro-
dinný/Dobrodružný/. Český da-
bing.
Slyšeli jste už o planetě Baab? 
A věděli jste, že tam žijí zábavní 
modří ufoni, kteří mají dokon-
ce svého národního hrdinu? Je 
to astronaut Scorch Supernova, 
expert na nebezpečné záchranné 
mise, u kterých mu nenápadně 
pomáhá jeho super inteligentní 
bratr Gary. 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 120,- Kč/89 minut MP

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. – 26. září 2014 

POHLED NA BÍLINU  
A OKOLÍ PŘES OBJEKTIV 
FOTOGRAFA AMATÉRA

Výstava fotografií bílinské 
zastupitelky, fotografky paní 

Jitky Brejníkové. 
Vstupné zdarma.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 12. září od 20:00 hodin

ROMSKÁ ZÁBAVA
Vystoupí slovenská kapela 
GIPSY KAJKOŠ, hostem 

večera budou Blanka 
Janečková a Martin Svátek 
(semifinalisti Hlasu Česko 
Slovenska). Večerem bude 
provázet Richard Samko  
(moderátor z ČT, bavič). 

DISCO – hraje DJ Roman  
z Teplic.

Vstupné: 120,- Kč v předprodeji,  
150,- Kč na místě

Úterý 23. září od 19:00 hodin
KURZ TANCE

Kurz tance a společenského 
chování pro začátečníky. 

Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-

americké tance, blues, 
rock&roll, twist, lambada, 

merengue aj. 
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Cena kurzovného: 1 000,- Kč

Přihlášky a platby:  
Informační centrum Bílina, 

Mírové náměstí,  
tel. 417 810 985, 775 601 264, 

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
A GALERIE POD VĚŽÍ

Středa 3. září od 16:00 hodin
BÍLINA VČERA, DNES  

A ZÍTRA
historie, současnost  

a budoucnost Bíliny na 
fotografiích a exponátech.
Výstavu pořádá Městská 

knihovna v Bílině ve 
spolupráci s KC Kaskáda  

a BHMW CZ. a.s.

Otevírací doba výstavy:
pondělí - pátek  

od 13:00 do 17:00 hodin.
V případě zájmu dopoledne 
volejte na tel. 417 535 623. 

Výstava bude otevřena  
do 30. 9. 2014.

Vstupné 20,- Kč
 www.knihovnabilina.cz
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Braňák aneb bezva sobota s prevencí

Zveme všechny děti k účasti v prázdninové LITERÁRNÍ SOUTĚŽI

Městská knihovna připravila prázdninovou VÝTVARNOU SOUTĚŽ 

Topná sezóna začíná 
Začíná topná sezóna, a proto Vám přinášíme důležité rady, 
co je třeba na začátku topné sezony udělat, aby radiátory ve 
vašich bytech dobře topily:

1)  Provést vizuální kontrolu 
radiátorových těles zda ne-
dochází k úniku topné vody 
- kapání u ventilů, šroubení 
apod.

2)  Otevřít hlavice termosta-
tických ventilů na nejvyšší 
stupeň pro odvzdušnění top-
ných těles - vzduch v topné 
soustavě je lehčí než voda  

a tak odbublá do posledních 
podlaží domů, kde jsou na ra-
diátorech nainstalovány od-
vzdušňovací ventily, kterými 
je nutné vzduch odvětrat.

3)  V případě, že i po výše uve-
dených opatřeních radiátory 
v horní části netopí, je třeba 
provést jejich odvzdušnění. 

ks

Dům dětí a mládeže Bílina, ve spolupráci s Městskou 
policií Bílina, pořádají pro děti ve věku od 7–15 let 
sobotní odpoledne plné her a soutěží. 

Program akce je zaměřen 
na protidrogovou prevenci, 
bezpečnost a zdravovědu. 
Součástí preventivního od-
poledne bude kromě mnoha 
různých zajímavých aktivit  
i „branný” závod a táborák  
s možností opékání vuřtů 
(vuřty a pečivo s sebou).

Začínáme 27. 9. 2014 ve 
14:00 hodin v DDM Bíli-
na. Konec předpokládáme  
v 18:00 hodin. Sportovní oble-
čení, pláštěnka a vhodná obuv 
na ven podmínkou! Přihlášky 
podávejte do 25. 9. 2014 na re-
cepci DDM Bílina. Účastnický 
poplatek: 20,- Kč

na téma „Jak by to bylo kdyby… kdyby se daly změnit pověsti“. Ale proč si nevymyslet pověst podle své vlastní fantazie? 
Právě teď o prázdninách máte možnost se zamyslet. Zkuste napsat příběh o tom, jak mohla vypadat pověst k dominantám 
našeho města, okolí nebo vaší ulice.Třeba se budete sami divit, co všechno se dá vymyslet.

Hraje se o knižní a další ceny pro 
autory nejzajímavějších prací. 
Všechny vaše práce rádi zveřej-
níme v prostorách knihovny na 
Mírovém náměstí.
Soutěže se může zúčastnit každé 
dítě a mládež do věku 19 let.
Věkové kategorie:  do 9 let 

10 – 14 let 
15 – 19 let

Své práce můžete psát na počí-
tači nebo čitelně rukou, mohou 
být doplněny ilustracemi. 
Odevzdávejte na dětském oddě-
lení Městské knihovny na Mí-
rovém náměstí, též v knihovně 
na pobočce Za Chlumem nebo  
v Panelovém sídlišti.
Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : ................ jménem autora

............................ datem narození

....................................kontaktem

...............................názvem práce
Termín odevzdání : do konce září 
2014
Autory nejzajímavějších prací 
oceníme při nejbližší kulturní 
akci knihovny, kam je rádi po-
zveme.

Městská knihovna Bílina

s tématem „Prázdniny se čtením“ Kde všude se dá číst Vaše oblíbená kniha nebo časopis? Nakreslete nám to. Výtvarně zpra-
cujte svůj prázdninový svět. Podmínkou je, aby v obrázku byla viditelně namalovaná kniha, knihovnička, časopisy, obchod 
s knihami nebo dům, kde se knihy půjčují - tedy knihovna.

Hraje se o knižní a další ceny pro 
autory nejzajímavějších výtvar-
ných prací. Všechny práce vy-
stavíme v prostorách knihovny 
na Mírovém náměstí, aby si je 
mohli prohlédnout všichni ná-
vštěvníci.

Věkové kategorie:  do 10 let 
11 – 19 let

Obrázky odevzdávejte na dětském 
oddělení Městské knihovny na 
Mírovém náměstí, též v knihov-
ně na pobočce Za Chlumem nebo  
v Panelovém sídlišti.

Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : ................ jménem autora 
.............................datem narození 
.................................... kontaktem 
............................... názvem práce
Termín odevzdání: do konce září 2014 

Městská knihovna Bílina
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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)

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

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Rada města na své 19. schůzi 
konané 27. srpna mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání,
které se uskutečnilo 4. září 2014 mimo jiné:

Schválila:
■  Navýšení rozpočtu Základní 

umělecké škole Gustava Wal-
tera o dotaci poskytnutou z 
Fondu Ústeckého kraje ve výši  
20 000 Kč na muzikál „Kam 
chodí slunce spát“.

■  Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a paní Klárou Koz-
lovskou jako příjemcem, jejímž 
předmětem je poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 1 300 Kč 
na Charitativní koncert, který se 
uskuteční 17. 9. 2014, jehož vý-
těžek bude věnován kostelu sv. 
Petra a Pavla v Bílině. 

■  Přijetí daru a uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Bílina 
jako obdarovaným a Severočes-
kými doly, a. s., jako dárcem, 
jejímž předmětem je poskyt-
nutí finančního daru ve výši  
140 000 Kč na podporu územní-
ho rozvoje. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 15 000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem  

a TJ Sokol Bílina jako obda-
rovaným z programu podpory 
sportu ve městě Bílina – rezer-
va pro sportovní organizace, na 
pořízení kvalitního vlastního 
nafukovacího raftu, lodi, pádel 
a dětských vodáckých vest. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 25 000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem a 
SK SIAD Bílina jako obdarova-
ným z programu podpory sportu 
ve městě Bílina – rezerva pro 
sportovní organizace, na pro-
nájem tělocvičny a materiální 
zabezpečení činnosti dětí ve 
věku 7 – 13 let do volejbalového 
oddílu. 

■  Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako kupujícím a 
společností LIDL Česká repub-
lika, jejímž předmětem je poří-
zení použité zámkové dlažby z 
parkoviště u provozovny LIDL 
v Bílině za cenu 1 000 Kč. 

■  Ukončení smlouvy o nájmu  
č. 335 prostoru sloužícího pod-
nikání uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  
a Helenou Hollomotzovou – 
TERNO TOUR, Jirkovská 56, 
431 11 Otvice, jako nájemcem, 
prostoru o celkové výměře 88,50 
m2 s využitím jako cestovní kan-
celář na adrese Mírové náměstí 

91, Bílina, dohodou ke dni 31. 8. 
2014, dle žádosti nájemce. 

■  Uzavření dodatku č. 5 ke 
smlouvě o veřejných službách 
k zajištění dopravní obsluž-
nosti města Bíliny městskou 
autobusovou dopravou mezi 
městem Bílina jako objedna-
telem a společností ARRIVA 
TEPLICE, s. r. o., jako do-
pravcem. Předmětem dodatku 
je změna platnosti smlouvy,  
a to od  1. 1. 2015 do 31. 10. 
2015. 

Souhlasilia:
■  Se zapojením ZŠ Aléská do 

projektu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR  
s názvem „Pracujeme s novými 
technologiemi“. 

Potvrdila:
■  Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. 

a pana Pavla Prchala ve funk-
ci člena školské rady při ZŠ 
Aléská, Ing. Ladislava Kvě-
cha a paní Martinu Fialovou 
ve funkci člena školské rady 
při ZŠ Za Chlumem, Mgr. 
Zdeňka Rendla a Mgr. René 
Štěpánka ve funkci člena 
školské rady při ZŠ Lidická 
a to na funkční období let 
2014–2017.

Rozhodla:
■  Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na akci:

●  „Oprava podlahy velké tělo-
cvičny v ZŠ Aleská 270, Bíli-
na“ společnosti Podlahářství 
Sládek Pavel, Chomutov.

■  „Oprava výtahu v městském 
bytovém domě Tyršova 320, 
Bílina; vč. zpracování projek-
tové dokumentace“ společnos-
ti Výtahy Vaněrka, s. r. o.

Vzala na vědomí:
■  Splnění usnesení RM, kterým 

bylo tajemníkovi MěÚ ulože-
no pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajiš-
těním zpracování projektové 
dokumentace na vybudování 
parkoviště a osvětlení v are-
álu bývalých kasáren. 

■  Informaci vedoucího stavební-
ho úřadu ohledně objektu býva-
lé Seby.

Schválilo:
■  Uzavření kupní smlouvy mezi 

městem Bílina jako prodáva-
jícím a panem Quang Khanh 
Buiem jako kupujícím, kdy 
předmětem smlouvy je prodej 
pozemku p. č. 1191 o výmě-
ře 559 m2 k. ú. Bílina, jehož 
součástí je stavba občanské 
vybavenosti č. p. 462 v ulici 
Teplická, Bílina, za kupní cenu  
1 500 000 Kč.

■  Přijetí dotace operačního pro-
gramu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost na akci 

„Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku“, Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace ve 
výši 11 853 559,60 Kč, včetně 
podmínek daných tímto roz-
hodnutím.

■  Uzavření dohody o partnerské 
spolupráci mezi městem Bílina 
a polskou obcí Jaraczewo. Pod-
pisem dohody pověřuje starostu 
města.

Vydalo:
■  Obecně závaznou vyhlášku  

č. 4/2014 - Požární řád města, 

dle předloženého návrhu.

Vzalo na vědomí:
■  Nabídku pana Milana Urba-

na na odkoupení spoluvlast-
nického podílu o velikosti 
605/61200 na bytovém domě 
čp. 752 – 756, Sídliště Za 
Chlumem, Teplické Předměstí, 
Bílina, a pozemku p. č. 1638 k. 
ú. Bílina odpovídající bytové 
jednotce č. 6/754 za kupní cenu 
289.000 Kč s tím, že o odkou-
pení nabízeného podílu nemá 
zájem. 

■  Nabídku pana Jiřího Ludvíka na 
odkoupení stavby garáže umístě-
né na pozemku p. č. 2219/8 k. ú. 
Bílina, ul. Důlní za kupní cenu 
zjištěnou znaleckým posudkem 
s tím, že o odkoupení nabízené 
stavby nemá zájem. 

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
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Utkání skončilo, zapomeňte

Z Loun body nepřivezl i

Obměna názvu známého filmu dobře vyjadřuje pocity hráčů i příznivců Bíliny. Plný kopec smůly byl na bílinském stadionu připraven 
pro domácí mužstvo. Už před zápasem bylo jasné, že nemůže nastoupit kapitán a opora týmu Josef Mergl. Ve druhé minutě po nevin-
ném skluzu Augusty se ozvalo hlasité prasknutí.Sanitka bojovníka Augustu odvezla, pravděpodobně s prasklou achilovkou.

V 10. minutě dostal skvělý pas za 
obranu Schuchardt a provedl to 
náramně – podél brankáře po zemi  
k tyči.Gól povzbudil spíše hosty, 
ti několikrát nebezpečně zaútočili.
Domácí obrana odvracela s vy-
pětím všech sil. Pak přišla krátká 
průtrž mračen, hra se vyrovnala. 
Skvělý průnik Tůmy skončil těsně 
mimo a pak udeřilo na druhé stra-
ně. Zbytečná ztráta míče ve středu 
pole, rychlý kontr čtyři na tři končí 
vyrovnávacím gólem.
Ve druhém poločase byli aktivněj-
ší hosté, zápas však spěl k remíze. 
Když se diváci smířili se ztrátou 

bodu a těšili se na penalty, přišla 
93.minuta. Sporný faul domácích 
na půlce, nákop hostů na střelce 
Kroka, který se uvolnil kličkami 
na vápně a trefil přesně dolní roh 
branky nešťastného Kovačky. To 
vše v posledních vteřinách prodlou-
žení…
Domácí se snaží stále hrát fotbal. 
Úkolem těch zkušenějších hrá-
čů musí být usměrnění mladých.  
V závěru zápasu je nutné roze-
znat, jestli lze vykombinovat si-
tuaci krátkou přihrávkou, nebo 
raději volit dlouhý odkop.
Mužstvo je mladé, má spoustu ši-

kovných fotbalistů, dobré trenéry, 
hra je pohledná. Sezóna bude dlou-
há, bodů je ke získání stále velmi 
mnoho.Už příští sobotu v Lounech 
bude příležitost získat ztracené 
body zpět.
„Ztráta bodů v domácím utkání je 
samozřejmě nepříjemná, daleko víc 
nás ale mrzí zranění Filipa Augusty, 
podle posledních informací utrpěl 
zlomeninu nohy. V podzimní části 
sezóny už s ním podle všeho počítat 
nemůžeme. Nejdůležitější je však 
jeho zdraví, proto mu přejeme brz-
ké uzdravení se. Jeho zranění a ab-
sence Mergla měly zásadní vliv na 

průběh utkání a proto dopadlo tak, 
jak dopadlo. Je před námi utkání  
s dalším silným soupeřem, kterým 
jsou Louny a nám nezbývá nic ji-
ného, než se na něj kvalitně připra-
vit“, okomentoval utkání prezident  
FK Bílina Petr Procházka.

Bílina – Neštěmice 1:2/1:1/
Sestava domácích: Kovačka 
– Říha, Pavlíček, Karel, Baran 
– Podaný /64. Žemba/, Vlasák, 
augusta /2. Ročenovič,  
85. Bečvařík/ Levý /77. Katrenič/ 
schuchardt – tůma

Mladý tým Bíliny odjel k utkání do Loun s přáním nahradit domácí výpadek s Neštěmicemi. Bez Patrika Augusty a Josefa Mergla 
byl úkol získat body velice těžký.Z počátku bylo utkání vyrovnané, s přibývajícím časem stále častěji hrozili domácí.

V 28. minutě centr přeletěl 
oba bílinské stopery a domá-
cí Říha zblízka vstřelil první 
branku. Bílina se pokusila 
o rychlou odvetu, ale pěkný 
pokus Tůmy skončil pouze na 
břevně. Utkání pokračovalo 
za mírné převahy Loun, ale 
branku se před koncem po-
ločasu podařilo vsítit Bílině. 
Nádhernou kolmici Vlasáka 
proměnil s jistotou Katrenič.
Do druhého poločasu udělal 
trenér Kovačka dvě změny,  
s cílem zvýšit bojovnost a agre-
sivitu týmu. To se nepodařilo  

a Bílina pokračovala v matném vý-
konu. Byla zaslouženě potrestána 
v 50. minutě, kdy centr domácích 
propadl až k osamocenému Vo-
kurkovi a ten dloubákem překonal 
Vondráčka v brance hostů.
V 59. minutě šel obětavě hrát ka-
pitán Bíliny Mergl, ačkoli jeho 
zraněné koleno není doléčeno. Na 
hřišti byla jeho přítomnost ihned 
znát. Bílina se začala prosazovat 
po levé straně, kde příchod Mergla 
pomohl do té doby nevýraznému 
Levému. Celý tým ožil a Louny 
byly zatlačeny do defenzivy, ze kte-
ré pramenily fauly. V 82. minutě byl 

vyloučen domácí R. Němec a Bílina 
dostala příležitost vyrovnat. Málem 
se to podařilo v nastaveném čase, 
kdy centr zpracoval pravou nohou 
Tůma, okamžitě vystřelil levou. 
Brankář Loun jeho střelu se štěstím 
vykopl nohou. Více už se nestalo  
a Bíliny odjíždí z Loun bez bodu.
„Augusta s Merglem nám citelně 
chybí. Trenéři míchají se sestavou a 
to nikdy není optimální. Přesto jsme 
v závěru utkání měli dvě velké šan-
ce na vyrovnání, které však bohužel 
brankou neskončily. Je to škoda, ale 
Louny patří letos k nejlepším tý-
mům soutěže. Věříme, že za týden 

doma porazíme Modrou, další 
domácí ztráta by byla nepříjem-
ná“, řekl po utkání prezident FK 
Bílina Petr Procházka.

Louny – Bílina 2:1/1:1/
Branky: Říha, Vokurka – 
Katrenič
Sestava Bíliny: Vondráček 
– Gutsch, Pavlíček, Karel, 
Žemba /46. Bečvařík/ 
schuchardt /85. Ročenovič/, 
Vlasák, Katrenič  
/46. Kotěšovský/, Levý,
Říha /59.Mergl/ -tůma

Domáci závod ČP byl pro Bílinu úspěšný
Závěrečný závod Českého poháru je již dlouholetá tradice týmu BMX Bílina. Letos se však tento závod oproti létům minulým pořádal 
již poslední prázdninovou sobotu a bílinští tak doufali v dobré počasí, které často říjnové závody kazilo. 

Změna termínu na srpen se vy-
platila a v Bílině se tak odjel 
povedený závod nejen díky 
dobrému počasí, ale také díky 
partnerů Stavební firmy Žejdlík, 
Autoškoly Jana, AVZO, UAMK 
a městu Bílina. Ale k závodu, 
Bílina měla na startu počet-
né zastoupení a místní borci si 
vedli následovně. Jako první se 
na start postavili neregistrovaní 
jezdci, kteří si chtěli vyzkoušet 
atmosféru opravdového závodu. 
Zde měla Bílina hned několik 
zástupců. V kategorii Příchozí 

do 6 let bral Adam Adámek stří-
bro, Matěj Pavka bronz a jediná 
holčička, a také neteř Matěje  
a Zdeňka Chalupných Petra Mi-
kulandová, skončila šestá. V 
kategorii Příchozí 6-11let hájil 
bílinský tým bratr Petry Miku-
landové Vojta Mikulanda, který 
se umístil čtvrtý. Následovaly 
již klasické kategorie registro-
vaných jezdců. David Adámek 
bojoval v nejpočetnější kategorii 
7 – 8 let o pódiové umístění, které 
mu nakonec o chlup uteklo a bral 
tak nepopulární bramborovou 

medaili a celkovou pátou pozici 
v seriálu. Pavel Jindřich se ne-
chal inspirovat Davidovým čtvr-
tým místem a skončil také čtvrtý 
v kategorii 11 – 12 let s tím rozdí-
lem, že v celkovém žebříčku bral 
bronz. V kategorii horských kol 
MTB to byl dominující Michal 
Minařík, který nenechal nikoho 
na pochybách a zvítězil v každé 
jízdě včetně té finálové. Podob-
ně na tom byl Zdeněk Chalupný, 
který bral prvenství v katego-
rii Cruiser. Zbývajícími články 
týmu BMX Bílina byli Matěj 

Chalupný a Michal Schuran, kte-
ří spolu soupeřili v kategorii 15+. 
Ve finále zde měli velkého kon-
kurenta, kterým byl člen repre-
zentace Štěpán Tumpach. Matěj 
Chalupný svedl velký boj o zlato 
právě se Štěpánem Tumpachem, 
který ve snaze dohnat Matěje 
upadl ve druhé zatáčce, z čehož 
těžil i Michal Schuran, který se 
tak do cíle dojel za Matějem na 
druhém místě jak ve finále, tak  
i v celkovém pořádí osmidílného 
seriálu Českého poháru 2014.

Matěj Chalupný
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Podzimní klání v kuželkárně

Soustředění aerobiku DDM Bílina

Jumping – sportovní aktivita v DDM Bílina

První týden v září se setkali důchodci Klubu důchodců PPI. v kuželkárně . 

Soutěžili mezi sebou celé 
odpoledne. Vítězné pokřiky 

byly slyšet po celé Kyselce. Ne-
bylo důležité, kdo zvítězil, ale 

ten příjemný pocit ze hry pro 
každého zúčastněného. Již pře-

mýšleli, kdy si opět zahrají.
Růžičková Eliška

Soustředění aerobiku, opět jak je naším zvykem, probíhalo v pensionu Maják v Nové Vsi nad 
Nisou. Soustředění se zúčastnila dvě závodní družstva z DDM Bílina, Caviky a Cvrček. Obě 
družstva se připravovala na další závodní sezónu. 

Obě formace mají připravenou 
novou choreografii, na které bu-
dou pracovat v týdnu na svých 

tréninkách v DDM. Celé sou-
středění děti pilně pracovaly, jak 
na hřišti u pensionu, tak v krás-
né sportovní hale ve Smržovce. 
Děti měly dvoufázový trénink, 
ale i tak jsme stihli mnoho za-
jímavého. Vyšlápli jsme na roz-

hlednu Černá studnice, byli jsme 
na pouti, na lanové dráze, pod-
nikli jsme výpravu za pokladem 
a navštívili zábavný park IQ 
LANDIA v Liberci. 
 Všichni přijeli domů zdrávi a na-
startováni do dalších perných tré-

ninků, ale jak dětí vědí, výhra je 
sladká. Tak nám držte palce a při 
prvním úspěchu dáme vědět. 
Děkuji všem vedoucím a dospělá-
kům za hezké soustředění a man-
želům Papouškovým za to, že se 
o nás celý pobyt perfektně starali.

Jumping je sportovní aktivita pro děti, mládež i dospělé. Ten-
to sport se provozuje na speciálních trampolínkách s řídítky.

Jumping pro děti
Cvičení plné zábavy a písniček 
probíhá za doprovodu skvělé 
hudby a samozřejmě skákání 
na trampolíně. Cílem cvičení 
je vytvořit hravou a zábav-
nou formou kladný vztah dětí  
k pohybu. Je zaměřený na vy-
trvalost, koordinaci, ohebnost 
a redukci váhy. Toto cvičení 
je vhodným doplňkem k jiným 
sportovním aktivitám dítěte. 
Děti se učí ovládat své tělo, 
procvičovat svaly a pracovat 
s dechem. Zbavují se ostychu, 
uvolňují napětí a příjemně 
stráví volný čas a najdou si  
i nové kamarády. Jumping je 
prostě legrace.
Mnoho dětí trpící s obezitou se 

stydí sportovat, protože se bojí, že to 
nezvládnou. Trampolína dětem trpí-
cí nadváhou pomáhá při odrazech, 
dětem se šetří klouby, které jsou při 
jiných aktivitách velmi zatěžovány. 
Zájmový kroužek dětského jum-
pingu v DDM je rozdělen dle věku 
- Jumping pro děti 5 – 9 let - čtvrtek 
15:30 – 16:30 hod., Jumping pro 
děti 10 – 14 let - úterý 17:45 – 18:45 
hod.. Cena kroužku je 800 na celý 
školní rok. Každý měsíc je pro děti 
připravena speciální hodina hopsání. 
Přihlásit se můžete na recepci DDM.

Jumping pro mládež a dospělé
Jumping nemá složitou choreo-
grafii – skáče se na místě, vychází 
z aerobiku a jeho jednoduchých 
cviků, proto se nemusíte učit 

žádné složité kombinace, abyste 
s tímto krásným a energickým 
sportem mohli začít.
Instruktor udává tempo, mění 
choreografii a kombinuje cviky 
tak, aby se procvičilo celé tělo, 
a upozorňuje na správné držení 
těla. Skáčeme v DDM každé úte-

rý, středu, čtvrtek a od října  
i neděli. Cena za jednu lekci je 
40 Kč a zvýhodněná cena pro 
studenty 800 Kč/rok. Na ho-
diny se musíte objednat. Také 
jsou samozřejmě vítáni muži. 
Přijďte si zahopsat, těší se na 
vás Věrka ( tel. 774 821 091 ).
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