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Kemp na Kyselce obsadily kachny… a další vozy značky Citroën
Již od pátku 11. července bylo možné v Bílině a jejím okolí vídat 
vozy značky Citroën zvané „kachny“ a jiné starší či mladší mode-
ly významné francouzské automobilky. Zasvěcení vědí, že se příz-
nivci těchto plechových domácích mazlíčků scházejí v autokempu 
na Kyselce. Letos šlo o druhý ročník setkání přátel vozů Citroën, 
pokud nepočítáme nultý zkušební. 

Do autokempu na Kyselce se bě-
hem pátku sjelo 71 vozů této fran-
couzské značky z Česka, Slovenska 
a také z Německa. Jejich maji-
telé si v Bílině díky nabitému 
atraktivnímu programu užili ví-
kend plný skvělé zábavy. Páteč-
ní večer byl věnován přivítání a 
zábavě. V sobotu dopoledne pak 
všichni vyrazili na spanilou jízdu 
ve směru na Most, přes Braňany 
a s tradiční zastávkou na bílin-
ském náměstí. Není třeba dodávat, 
že po celý průběh cesty vzbuzo-
valy francouzské kachničky ne-
malou pozornost lidí. Užívali si to 
nejen řidiči, ale i náhodní diváci. 

Bílinské náměstí lemovali diváci 
v hojnějším počtu, protože o za-
jímavém zpestření sobotního do-
poledne věděli. Počasí přálo, auta 
skvěle šlapala a všechno proběhlo 
přesně podle plánu. Možná i pro-
to, že ještě před spanilou jízdou 
autům i jejich osádkám požehnal 
bílinský farář Marcin Saj. „Začnu 
tímto vozem již jen z toho důvo-
du, že mě poveze,“ pokropil světle 
modrou „kachničku“ a postupně 
obešel všechna auta. A jízda moh-
la začít…

Jaké to je projet se kachnou?
Díky jednomu z organizátorů panu 
Jakubovi Jaklovi jsem dostala 
možnost zúčastnit se spanilé jíz-
dy jako spolucestující. A stálo to 
opravdu za to. Po krátkém rébusu 
s otevíráním zadních dveří jsem po-
hodlně nastoupila a doslova zapadla 
do měkoučké sedačky. Všechno se 
tak pěkně pohupovalo, sedělo se 
mi až překvapivě pohodlně. Stejný 
pocit přetrvával po celou dobu 32 
km dlouhé trasy spanilé jízdy. Jeli 
jsme po čtyřproudovce a zkusili i 
serpentýny, ve kterých se vysoké 

auto neskutečně houpalo a nakláně-
lo. Řidič Jirka upřesnil, že tento mo-
del by určen pro zemědělce a ven-
kovské doktory, kteří museli při své 
práci zdolávat cesty různé kvality. 
S pohodlnou jízdou po rovné sil-
nici nikdo moc nepočítal, proto 
se auto opravdu hodně pohupuje 
a je schopné tlumit i větší nerov-
nosti. Napadlo mě, že je to možná 
nejideálnější dopravní prostředek 
i pro současné české silnice, ale 
o tom třeba jindy. Auto, které nás 
vezlo, bylo původně vyrobeno 
v roce 1978, ovšem později v roce 
1989 došlo k jeho přeštítkování. 
K současnému majiteli Jirkovi 
se vůz dostal v roce 2002 přímo 
z Francie. Dostalo se mu mnoho 
péče a dnes jde o poměrně spolehlivé 

stylové vozítko a zároveň sběratel-
skou zajímavost. „Můžu vás trochu 
pohoupat?“ zeptal se Jirka šibalsky, 
a když jsme viděli naklánějící se 
auto před námi, nadšeně jsme sou-
hlasili. Upřímně, pro kinedrylové 
cestovatele by to asi příliš nebylo… 
Jirka si svého mazlíčka opravdu vy-
ladil jak vzhledově, tak i motoricky. 
Díky silnějšímu motoru o výkonu
 35 koní má vyzkoušenou i rychlost 
kolem 150 km/h. Skvělé stylové 
auto, otevřená střecha, vítr ve vla-
sech, průvan za zády a kolíbání se 
krajinou v okolí Bíliny. Moc jsem si 
to užila a nejen já. Pohoda a veselá 
nálada byly znát v celé skupince ci-
troënových nadšenců. Tak příští rok 
zase v Bílině. Díky za skvělý záži-
tek. Jana Šimková

Pár prázdninových tipů, aneb kam v Bílině
Začaly prázdniny, čas volna a odpočinku nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Mnohé rodiny odjíždějí na prázdniny na společné do-
volené, děti na tábory či různě k příbuzným, ale často zůstane rodina pohromadě doma. Kde se v Bílině dá trávit volný čas, třeba 
jen odpoledne? Máme pro vás pár tipů.

�  Koupaliště již čeká na hor-
ké dny 

Po rekonstrukci bazénové 
vany bylo 5. 7. konečně ote-

vřeno bílinské koupaliště na Ky-
selce. V areálu jsou kromě bazénu 
a tobogánu k dispozici například 
hřiště na beach volejbal nebo pé-

tanque. Ceny vstupného do areálu 
koupaliště zůstávají stejné. Dal-
ším sportovištěm ideálním k letní-
mu k využití jsou tenisové kurty v 

bezprostřední blízkosti koupa-
liště. Rodiny s dětmi i dospělí 
se mohou skvěle pobavit 

pokračování na straně 4.

Z celkového počtu vozů bylo 49 takzvaných kachen. Bylo vidět, že pro 
své majitele jsou opravdovými domácími mazlíčky, i když z plechu.

Jakmile skončil 2. ročník srazu, 
pořadatelé okamžitě začínají 
přemýšlet o pokračování. 
Na fotce Jakub Jakl.

Pořadatelé velmi děkují městu Bílina nejen za finanční podporu celé akce, ale i vstřícnost a ochotu 
při zajišťování organizace (ubytování, parkování aut atd.)

Bílinský zpravodaj



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

Městská policie Bílina varuje občany
Pochybné předváděcí akce, podomní prodejci předražených produktů, podvodníci nabízející na chodbách panelových domů naoko 
výhodné smlouvy, podvodní montéři předražených zámků či zabezpečení dveří a jiní tímto podobní. 

Pro tyto všechny se vžilo 
označení „šmejdi”. Měst-
ská policie Bílina varuje. 

Nedávejte „šmejdům” šanci 
a nenechte se podvést. Obe-
zřetnost je na místě, a proto se 

nebojte rázně odmítnout po-
chybné nabídky. Máte-li obavy, 
že se ve vašem domě pohybu-

jí „šmejdi”, volejte ihned 
Městskou policii Bílina,  
tel. : 417 810 999.

Bílinským letním kinem  
bude v sobotu burácet rock

Všichni fanoušci rocku mají v kalendáři sobotu 19. července zcela jistě označenou velkým červeným vykřičníkem. Důvod je více než jasný. 
Koná se živé finále pátého ročníku soutěže rockových kapel FlyUp! Bílina.

Do soutěže se letos přihlásilo 
jedenapadesát kapel ze všech 
koutů Česka. Za naše nejbližší 
východní sousedy se v soutěži 
statečně bila jediná přihláše-
ná slovenská kapela. Bohužel, 
v těžké konkurenci domácích 
formací se do živého finále ne-
probojovala, a tak na bílinském 
„letňáku“ proběhne bitva v čistě 
domácí režii. 
Důležitou informací je skuteč-
nost, že letošní ročník je opět 
součástí tradičního bílinského 
rockového festivalu „Koncert 
pro kamerunské kozy“. Z tohoto 
důvodu budou v areálu letního 
amfiteátru na Kyselce postave-
na dvě pódia. 
Na hlavní scéně bude probíhat 
produkce známých domácích 
rockových kapel, z nichž nej-
větším „tahákem“ budou zajisté 
legendy české rockové scény, 
teplický Motorband a ústecká 

klasika Stará škola. Hlavní pó-
dium bude dále patřit známé 
mostecká formaci Faces are Fic-

tion. Představí se také kytarový 
mág Dobroslav Denk a bílinská 
kapela Dobrý pocity. 
Na soutěžním pódiu budou svá-
dět bitvu čtyři kapely. Jako prv-
ní, se před bílinské publikum 

postaví kapela U.M.P. ze Štětí, 
jejichž progressive-rock nene-
chá chladným žádného rockové-

ho srdcaře. Jako druhá v pořadí 
bude soutěžit pražská hardcore-
-rocková formace CTM, se kte-
rou se diváci, dle jejich vlast-
ních slov, svezou na vlně plné 
ostrých kytar, hutných beatů 

a charizmatického zpěvu. 
Třetí kapelou, která do ná-
vštěvníků „napere“ svůj skvěle 
vystavěný a precizně zahraný 
crossover, budou českobudě-
jovičtí OSA Killers. Soutěžní 
čtveřici uzavře kapela z morav-
ské metropole, která produkuje 
dynamický, úderný a hlavně 
výborný crossover. Až z Brna 
přijede do Bíliny soutěžit kape-
la ZYLWAR. 
Poté bude okupovat pódium 
domácí hard´n heavy formace 
Grock. Ovšem zcela mimo sou-
těž. Za prvé by měl Grock výho-
du domácího prostředí, za druhé 
proto, že Grock je jedním z po-
řadatelů soutěže. 
Pátý ročník soutěže rockových 
kapel FlyUp! Bílina, potažmo 
Koncert pro kamerunské kozy, 
začíná v sobotu 19. července 
od 16:00 v letním amfiteátru 
na Kyselce. František Krejčí
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Digitální dermatoskop v Hornické nemocnici
Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině zakoupila digitální dermatoskop, který rozšíří spektrum služeb poskytovaných na kožní 
ambulanci pod vedením MUDr. Jaroslavy Reslové. Paní doktorka Reslová odpověděla redakci na následující otázky. 

Co to je digitální dermatoskop  
a k čemu slouží? 
Dermatoskop je přístroj, který 
se skládá z kamery s vysokým 
rozlišením a programu, který 

analyzuje obraz pigmentových 
znamének (hodnotí se paramet-
ry, například barva, ohraničení, 
velikost, struktura, atd.) Jedná se 
tedy o automatickou analýzu pig-
mentových kožních lézí. Slovo 
dermatoskop pochází z řeckého 
základu (derma - kůže, skopein - 
pozorovat). Systém neposkytuje 
diagnózu, ale na základě výstup-
ních informací lze posoudit riziko 
možného vzniku maligního mela-
nomu a to především u drobných 
ložisek. 

Co to je maligní melanom? 
Maligní melanom je jeden z nej-
zhoubnějších nádorů vůbec, je-
hož výskyt stále stoupá. Vzniká  
z buněk tvořících pigment a 
může se vyskytovat kdekoliv na 
kůži. Zachytí-li se v počátečních 

stádiích, je úspěšně léčitelný. Na 
jeho vzniku se podílí především 
ultrafialové záření. Největší rizi-
ko vzniku se dává do souvislosti 
s opakovaným spálením kůže 
sluncem, zejména v dětském 
věku. Svou roli hraje i dlouho-
dobá expozice UV záření. Zá-
kladním léčebným postupem při 
podezření na melanom je jeho 
chirurgické odstranění a histolo-
gické vyšetření. Díky zpřesnění 
klinické diagnózy digitálním der-
matoskopem je možné lépe roz-
hodnout o nutnosti excize (chi-
rurgického odstranění). Výhodou 
vyšetření digitálním dermato-
skopem je preventivní vyšetření 
pigmentových změn a to zejména  
v místech, kde by se jizva po vy-
říznutí stala kosmeticky méně při-
jatelnou. Další předností tohoto 

vyšetření je možnost porovná-
ní obrazu stejného znaménka  
s odstupem času a při změ-
nách skóre odstranění na chi-
rurgii. 

Co doporučujete naším obča-
nům.
Doporučuji nepodceňovat hně-
dé pigmentové projevy na kůži. 
Při jakékoliv jejich změně se 
objednat na kožní ambulanci 
dle místa bydliště či k vyšetře-
ní digitálním dermatoskopem. 
Důležité je věnovat pozornost 
především plochým a hladkým 
znaménkům, z kterých vzniká 
melanom snadněji. Nepřehánět 
to s opalováním a navštěvo-
váním solárií, používat kva-
litní ochranné prostředky proti 
oslunění podle typu kůže.

Tóny mládí rozezvučely bílinské náměstí
O víkendu se na Mírovém ná-
městí v Bílině uskutečnil festival 
Tóny mládí. Celou akci pořáda-
la skupina mladých lidí ve věku 
13 – 20 let, která si říká „Nejsme 
v tísni“. Smyslem festivalu bylo 
nejen nabídnout lidem v Bílině 
zajímavý víkendový program, 
ale také to, aby si mladí lidé vy-
zkoušeli, co všechno obnáší po-
dobnou událost uspořádat. 

Pod vedením pracovníků společ-
nosti Člověk v tísni, o. p. s. a Fi-
doDido, z. s. se po dobu 5 mě-
síců učili plánovat, organizovat, 
komunikovat s širokou veřejností 
i s různými institucemi nebo 
vytvořit jednoduchou reklamní 
kampaň. 
Kromě několika hudebních sku-
pin z okolí se festivalu zúčastnil 
také Dům dětí a mládeže v Bíli-
ně, jehož zaměstnanci na místě 
uspořádali workshop zaměřený 
na výrobu korálků. O tom, že to 
byl dobrý nápad, svědčí velké 
množství dětí, které si vyráběly 
vlastní náramky a další šperky.  
Na organizaci festivalu se po-
dílela také partnerská skupina 
mladých lidí z Německa, která 
si pro návštěvníky připravila 2 
workshopy. První byl zaměřen 
na tvorbu výrobků z PVC a dru-
hý na fotbalové umění. 

Poděkování patří všem, kteří 
nám s realizací mezinárodní-
ho festivalu mládeže pomáhali. 
Kromě jednotlivých účinkují-
cích, DDM Bílina a partnerské 
skupiny mladých lidí z Němec-
ka děkujeme také městu Bílina 
za možnost uskutečnit festival 

na Mírovém náměstí a Kulturní-
mu centru Kaskáda za pronájem 
pódia. I díky této podpoře byly 
celkové náklady na realizaci fes-
tivalu asi 5 tis. Kč. 
Samotná skupina mladých lidí 
„Nejsme v tísni" existuje již jeden 
a půl roku a její činnost je podpo-

rována mezinárodním projektem 
MOJE. TVOJE. NAŠE. MĚSTO., 
který je financován programem 
Mládež v akci a Česko-němec-
kým fondem budoucnosti. 

 Miloš Hrubý, ředitel pobočky 
organizace Člověk v tísni 

v Bílině
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Novou ředitelkou 
KC Kaskáda 
je Halka Žáčková

Předškolní klub Člověka v tísni spolupracuje 
s Mateřskou školou Maxe Švabinského

Ve čtvrtek 11. července 
nastoupila do funkce ře-
ditelky KC Kaskáda paní 
Halka Žáčková. Rada 
města Bíliny ji vybra-
la z osmi přihlášených 
uchazečů. Rozhovor 
s novou ředitelkou o její 
vizi bílinské kultury při-
neseme v příštím čísle 
Bílinského zpravodaje.

V rámci spolupráce ukazujeme rodinám ze sociálně vyloučených lokalit, že mateřská škola je pro je-
jich děti přínosem a ne nepřítelem. Tyto rodiny mají v podvědomí, že mateřská škola je jen další in-
stitut, kde se po nich něco chce a také se obávají předsudků ze strany školky i rodičů. Tímto je učíme, 
že školka je pro jejich děti velice důležitá a to, co se v ní naučí, využijí při dalším vzdělávání. Při této 
spolupráci se již několik maminek rozhodlo, že svoje děti do mateřské školy umístí a věří, že jejich 
děti budou ve školce spokojené.

S dětmi navštěvujeme školku pravidelně ka-
ždý měsíc, kde trávíme společná dopoledne. 
Paní učitelka má připravené pro děti aktivi-
ty jako zpívání, malování, vyprávění pohádek 
nebo si děti volně hrají s hračkami. Tato do-
poledne se dětem velice líbí a těší se na ně. 
A jaký to má přínos pro mateřskou školu? „Děti 
navštěvující běžnou mateřskou školu přichází 
do styku i s jinou skupinou dětí a snaží se je začle-
nit mezi sebe. Úžasné na tom je to, že děti mezi se-
bou nedělají rozdíly, ale ty rozdíly mezi nimi tvo-
ří dospělí a jejich zkušenosti ať jsou jakékoliv“, 
uvedla učitelka z mateřské školy Michaela Šťast-
ná. Do budoucna plánujeme další společné akti-
vity, jako výlety nebo zábavná dopoledne, která 
školka pořádá. Tato spolupráce vznikla za pomoci 

pracovníků bílinské pobočky společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s., ředitelky a učitelek z Mateřské 
školy Švabinského. Lucie Bauerová, 

pracovník PK Člověk v tísni Bílina

pokračování ze strany 1.
u minigolfu, který je umístěn 
v kyselském parku. Kontakty 
a ceníky pro všechna městská 
sportoviště najdete na webu 
www.sportbilina.cz.

�  Grilování v Bezovce
Pokud nemáte vlastní zahrád-
ku a rádi grilujete, provozo-
vatel restaurace a bowlingu 
v Bezovce vám nabízí mož-
nost vlastního grilování na za-
hradě u restaurace. Stačí si jen 
přinést to, co budete grilovat 
nebo opékat, provozovatel re-
staurace vám rád tyto letní gas-
tronomické radovánky umožní 
a důležité je, že zdarma. V pří-
padě dotazů se můžete obrátit 
přímo na restauraci na tel. 417 
535 960 vždy od 14:00 hodin.

�  V dešti bude nejlepším pří-
telem kniha

Bílinská knihovna upravi-
la otevírací dobu o prázdni-
nách. Kromě středy a sobo-
ty je otevřeno denně a když 
zjistíte, že počasí zrovna ne-
přeje venkovním aktivitám, 
může knihovna přijít vhod. 
Má otevřeno i dopoledne od 
9:00 hodin. Kompletní prázd-
ninovou otevírací dobu stej-
ně jako další akce bílinské 
knihovny najdete na straně 9. 

�  Domeček nabízí objevitel-
ské prázdniny

I když o prázdninách neběží 
klasické kroužky, dům dětí a 
mládeže vždy nabízí jiné dal-
ší aktivity pro děti. V měsíci 
červenci, konkrétně od 25. 
7. do 30. 7. můžete absolvo-
vat několik akcí s bílinským 
domečkem. Vše odstartuje 
noc s technikou, následovat 
bude výlet do chomutovského 
zooparku, ve středu 29. 7. bu-
dou připraveny různé soutěže 
a kvízy, deskové hry, vaření 
a čtvrtek bude patřit výletu do 
Teplic na místní hvězdárnu a 
planetárium. Více informa-
cí včetně termínů uzávěrek 
přihlášek najdete na webu 
www.ddmbilina.cz. 

� Okolí Bíliny je krajinou 
kontrastů, na jedné straně 
obrovské díry vykousané do 
země kvůli těžbě uhlí a na dru-
hé straně raritní přírodní úkazy 
jako je třeba hora Bořeň nebo 
prameny výjimečných mine-
rálních vod Bílinské kyselky 
a dále pak i vzdálenější Zaje-
čické hořké vody. Záleží jen na 
vás, jaký cíl cestování si vybe-
rete. Každopádně si užívejte 
léta plnými doušky a pokud 
možno, tak v klidu a pohodě.

Jana Šimková 

Bílinské koupaliště na Kyselce je zasazeno do krásného prostředí 
a má v Bílině dlouholetou tradici. Jde o jediné koupaliště v Bílině.

Pár prázdninových tipů, aneb kam v Bílině

K restauraci patří také velká zahrada, která nabízí jak možnost 
opékání, tak nově i grilování svých přinesených dobrot a to zdarma. 
Byla by škoda toho nevyužít.

4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 18.	červenec	2014



Neoprávněně vyvedené prostředky z městského účtu
24. 6. 2014 Rada města Bíliny se neoprávněně dopustila vyvedení finančních prostředků z městského účtu, a to v souvislosti s rekon-
strukcí Nízkoprahového centra, kde se v rámci projektu Integrované centrum prevence rekonstruuje část bývalého areálu základní 
školy na Teplickém předměstí. Rada města totiž odsouhlasila požadované vícepráce bez vědomí zastupitelstva, přičemž porušila směr-
nici o rozpočtových pravidlech, zároveň zákon o obcích. 

R e k o n s t r u k c i 
vysoutěžila fir-
ma Stavební a 
obchodní spo-
lečnost, s.r.o. v 
průběhu roku 
2013. V první 

polovině letošního roku vznesla 
požadavek na vícepráce v objemu 
celkem tři čtvrtě miliónu korun, 
přičemž rada města na svém za-
sedání dne 23. dubna 2014 tento 
požadavek schválila a pověřila 
starostu města podpisem dodat-

ku ke smlouvě. Po upozornění  
o neoprávněnosti tohoto rozhod-
nutí zastupitelem Ing. Petrem Ro-
senkranzem rada města toto usne-
sení dne 14. května 2014 zrušila  
a předala k projednání zastupite-
lům do jednání zastupitelstva, kte-
ré se konalo 19. června 2014. Do-
posud by se zdálo vše v pořádku. 
Po kontrole výpisu z městského 
účtu se však dohledalo, že přesto-
že rada města dne 14. května 2014 
zrušila usnesení o vícepracích,  
v tento stejný den někdo z měst-

ského úřadu proplatil na účet firmy 
částku 475 754 Kč. 
Přestože rada města schválila, ne-
chala zrealizovat a neoprávněně bez 
vědomí zastupitelstva nechala pro-
platit již 14. května 2014 tuto faktu-
ru, materiál o vícepracích poskytla 
zastupitelstvu ke schválení (toto 
zastupitelstvo se konalo dne 19. 
června 2014). Tímto mělo dojít k le-
galizaci neoprávněně vynaložených 
prostředků. Zastupitelstvo města při 
projednávání materiál neschválilo, 
peníze jsou však již pryč.

2. 7. 2014
Nyní jsou na světě nové informace 
o tom, že peníze firma vrátila zpět 
na účet města. Taková to skutečnost 
je pouze výborným výsledkem prá-
ce opozice, která se o tento problém 
intenzivně zajímala. Nic na věci ne-
mění to, že došlo z pohledu opozice 
k úmyslu ze strany rady města obejít 
zastupitelsvo města.
Nutno dodat, že takových to případů 
v období od roku 2011 až doposud 
bylo celkem jedenáct. 
Bc. Aleš Tallowitz, zastupitel města

Odpověď Bc. Tallowitzovi:
Opět musím konstatovat, že odpovídám na příspěvek, který je neobjektivní a záměrně překrucující či neuvádějící zásadní fakta. Pro 
srozumitelné seznámení s touto rekonstrukcí ji popíši v časové posloupnosti:

Jedná se o opravu 
bývalého pavilónu 
ZŠ na Teplickém 
předměstí, který 
zůstal v majetku 
města. Městu se 
podařilo získat 

dotaci ve výši 12,3 mil Kč, díky 
které se městská budova přestaví ze 
zchátralého objektu v nově opravený 
a vybavený pavilón. Náklady města 
na této rekonstrukci tvoří jen zlomek 
prostředků hrazených z dotací, 800 
tisíc v rámci spoluúčasti na projektu 
a výše uvedených tři čtvrtě mil. Kč 
na zaplacení víceprací. Část z peněz 
na úhradu víceprací by město mělo 

dostat zpět po proplacení pojistky 
projektanta. Vícepráce při opravách 
starých objektů jsou běžnou součás-
tí rekonstrukcí a jejich proplácení 
vychází ze zákona. Poté, co opozice 
vyslovila názor, že rada města nemá 
pravomoc tyto vícepráce schvalovat, 
rada města proplácení zrušila a po-
čkala na rozřešení kompetenčního 
sporu od právníka města. Tento po-
stup respektovala i firma provádějící 
rekonstrukci a peníze za proplace-
né vícepráce převedla zpět na účet 
města. Na zastupitelstvu města dne 
30. 6. 2014 pak Ing. Bureš, vedoucí 
odboru nemovitostí a investic, infor-
moval zastupitele města o stanovisku 

právníka města, které hovoří o opráv-
něnosti postupu rady města při 
schvalování víceprací. Nařčení pana 
Tallowitze, že: „Rada města Bíliny 
se neoprávněně dopustila vyvedení 
finančních prostředků z městského 
účtu“ se proto při porovnání s fakty 
jeví jen jako další ukázka překrucová-
ní skutečností v rámci předvolebního 
boje, stejně jako napadání rady města 
v dalších řádcích. Zcela mimo soud-
nost je pak závěrečná samochvála 
pana Tallowitze, kde uvádí: „Taková 
to skutečnost je pouze výborným vý-
sledkem práce opozice, která se o ten-
to problém intenzivně zajímala.“
Nehledě na výše popisované politic-

ké třenice je přestavba bývalého pa-
vilónu školy na objekt Integrovaného 
centra prevence pro Bílinu velmi 
výhodným ekonomickým počinem. 
Dotace ve výši 12,3 mil. Kč, a další 
v hodnotě 2 mil. Kč na vybavení, je 
podmíněna udržitelností projektu 
na pouhých pět let, během kterých 
můžeme čerpat další dotace na pro-
voz. V následujících pěti letech zde lze 
poskytování sociálních potřeb upravit 
dle aktuálních potřeb, po uplynutí této 
doby již má město možnost využívat 
rekonstruovanou a vybavenou budo-
vou zcela bez omezení.
 Mgr. Zdeněk Rendl

místostarosta města

Pečovatelská služba Bílina 
vám nabízí své služby

Nabízíme poskytování pečovatelské služby občanům města Bíli-
na. Našim cílem je umožnit osobám, které mají zdravotní, tělesné 
či jiné omezení zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. 

Zajistit pečovatelskou službu senio-
rům a zdravotně handicapovaným, 
kteří pro svůj věk či zdravotní stav 
vyžadují pomoc druhé osoby, při na-
plňování svých základních potřeb. 
Pečovatelská služba zvyšuje kvalitu 
života těchto lidí a umožňuje jejich 
aktivní život. Naše služby poskytu-
jeme v rozsahu úkonů dle zákona o 
sociálních službách 108/2006 sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Úkony:
a)  pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu,

b)  pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osob-
ní hygienu,

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy,

d)  pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti,

e)  zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Po– Pá od 7:00 – 15:30 hodin
Bc. Markéta Kalivodová

vedoucí pečovatelské služby
Kontakt: 

417 821 009

Plynová kotelna nahradí výtopnu v Proboštově, 
sníží se tím emise škodlivin v ovzduší 
Významnou investiční akci za více 
než 160 milionů korun realizu-
je v současné době v Elektrárně 
Ledvice ČEZ Teplárenská, a. s., 
ze Skupiny ČEZ. Jedná se o vý-
stavbu největší plynové kotelny 
v České republice, která nahradí 
výtopnu v Proboštově. Kotelna se 
svými čtyřmi kotli na zemní plyn 
bude schopna vyrobit 200 tun ostré 
páry hodinově. Bude tak schopna 
fungovat jako dostačující záložní 
zdroj výroby tepla pro Bílinu, Tep-
lice a Ledvice. Zároveň bude pod-
půrnou složkou pro vysoce ekolo-
gický nový zdroj o výkonu 660 
MW při jeho najíždění do provozu 
po případných odstávkách. „Ko-
telna bude hlavně záložním zdro-
jem výroby tepla. Poslouží ovšem 

i jako stabilizační a najížděcí zdroj 
pro nový blok. Počítáme s tím, že 
svou funkci začne plnit již od sezo-
ny 2014/15. Vše je ovšem závislé 
od výroby a dovozu čtyř kotlů 
z Německa,“ říká Stanislav Husařík 
z ČEZ Teplárenské, který za inves-
tora drží nad stavbou dozor. Podle 
dohody s výrobcem budou kotle 
naloženy v Norimberku na loď 
a po Dunaji se dostanou až do Bra-
tislavy. Tam budou přeloženy 
na „kola“ a po silnicích různých tříd 
se následně dostanou až do Ledvic. 
„Každý kotel váží zhruba 90 tun 
a má výkon 50 tun páry za hodinu. 
Dovezeny budou postupně. Pouhé 
tři tuny pak bude mít zásobní nádrž 
na demineralizovanou vodu o obje-
mu 130 m3.“ os
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Deváťáci z 9.A se zároveň loučili se základní školou. Jejich cesty se nyní 
po devíti společných školních letech rozejdou. Foto: Václav Weber

Další prostory na zavazadla jdou řešit různými způsoby. Kachny nikdy 
původně neměly metalízu, spíše pastelové barvy. Foto: L. Vágner

Flotila kachen na čtyřproudovce ve směru na Most vzbudila 
u kolemjedoucích pozdvižení. Foto: L. Vágner

Každý majitel si svého plechového miláčka vyšperkoval podle svého. 
Originalita ani vtipné pojetí rozhodně nechybělo. Foto: L. Vágner

Prožitek z jízdy umocňuje stažená střecha. Mnozí mají takové vychytávky, 
že střechu otevřou a půlku zastíní kvůli sluníčku. Foto: L. Vágner

Předvedli se i prvňáčci z 1.A. Ty teprve čeká dlouhá cesta za 
vzděláním, mají za sebou teprve první rok. Foto: Václav Weber

Loučení deváťáků na ZŠ Lidická
Závěr každého školního roku je na naší škole věnován větší nebo menší školní akademii. Po velké loňské akademii, která byla spojena 
s oslavami 90. výročí založení školy, se letos konalo „menší“ závěrečné vystoupení deváťáků a prvňáčků.

Slovo menší je v uvozovkách, 
protože představení dětí z 1.tříd, 
pěveckého a divadelního krouž-
ku a samozřejmě 9.A trvalo více 
1,5 hodiny a rodiče mohli sledo-
vat taneční, pěvecké, recitační  
i dramatické vystoupení dětí. Milé 

bylo vystoupení chlapců ze 3.A, 
6.A nebo 8.A, kteří i ve dvojicích 
dokázali zaujmout celé publikum. 
Letošní 9.A se představila svým 
tanečně dramatickým pásmem 
Rebelové. Moc pěkná byla vystou-
pení prvňáčků, kteří ukázali, že se 

nebojí tance, recitace ani zpěvu. 
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem vystupujícím žákům za 
jejich výkony, všem učitelkám za 
přípravu svých žáčků a rodičům za 
jejich milou účast a pozornost. Pře-
ji všem krásné pohodové prázdni-

ny a dovolenou. Deváťákům přeji 
úspěšné vykročení do středních 
škol a splnění všech jejich snů  
a nám všem šťastné shledání v no-
vém školním roce. 

Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

V Bílině v autokempu se usídlily kachny
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Vítání nových občánků Bíliny

Slavnostní ukončení pololetíPředsedkyně Klubu důchodců II 
slavila svoje i klubové narozeniny

Dne 25. 6. 2014 proběhlo v ob-
řadní síni Městského úřadu 
v Bílině slavnostní vítání no-
vých občánků města. 

Pan starosta 
Josef Horáček 
pozdravil ro-
diče, příbuzné 
a pak jmeno-
val jednotlivé 

děti, které se v uplynulých týd-
nech či měsících staly novými 
občánky města. Šlo tentokrát 
o pět dětí a samé chlapce. Do 
života byli přivítáni: Adam 
Čáslavka, Jakub Kopřiva, Josef 
Rouček, Filip Molek, Radek 
Löschner. Slavnostní chvíli ješ-
tě umocnila recitace dětí z MŠ 
Švabinského a doprovod na 
piáno v podání studenta bílin-
ského gymnázia Ondřeje Kvě-
cha. Příští vítání se uskuteční 
24. 9. 2014 od 15:30 hodin opět 
v obřadní síni Městského úřadu 
v Bílině.

V pondělí 7. 7. 2014 se konalo slavnostní sezení v Klubu dů-
chodců na PPI. v Bílině. 

Mezi důchodce zavítal pan 
starosta J. Horáček, který 
obdaroval květinou, dáreč-
kem všechny „oslavence“, 
kteří se narodili ve 2. čtvrt-
letí. Všichni přítomní jedli, 

Starosta města Josef Horáček navštívil seniory v jejich klubu 
a obdaroval všechny oslavence.

V úterý 8. 7. 2014 slavila v Klubu důchodců II své 
75. narozeniny předsedkyně klubu paní Venuše Vachalcová. 

K významnému životnímu 
jubileu jí přišel poblahopřát 
starosta města Josef Horáček 
v doprovodu matrikářky Marti-

ny Tučkové. Současně s tímto 
jubileem navíc oslavily přítom-
né členky 15. výročí založení 
Klubu důchodců II.

pili, hodovali i si zatancovali 
při příjemné hudbě. V klubu 
vládla příjemná atmosfé-
ra, nikomu se nechtělo ani 
domů.

Růžičková Eliška
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Kulturníservis
Pátek 18. červenec od 22:00 hodin

ÚSVIT	PLANETY	OPIC	–	3D

USA/Sci-fi/Thriller/Akční/
Drama/. České titulky.
Vznikající a sílící národ geneticky 
vyvinutých lidoopů v čele s Cae-
sarem je ohrožován skupinou lidí, 
kteří před deseti lety přežili epi-
demii smrtelného viru. Obě strany 
sice dosáhnou křehkého smíru, 
ale jen nakrátko. 
Hrají: Gary Oldman, Toby Ke-
bbell, Judy Greer, Keri Russell, 
Andy Serkis
Vstupné: 150,- Kč/120 minut 
P-15

Pátek 18. červenec od 24:00 hodin
CHRAŇ	NÁS	OD	ZLÉHO	–	2D

USA/Horor/Thriller/Krimi/.
České titulky.
Newyorský policista Ralph Sar-
chie (Eric Bana), který se sám po-

LETNÍ	AMFITEÁTR
KYSELKA	BÍLINA

Sobota 19. 7. 
od 16:00 hodin
KONCERT	PRO	

KAMERUNSKÉ	KOZY	
+	

FLY	UP!
Open air jednodenní festival 

na dvou scénách. 
Součástí festivalu bude soutěž 
rockových kapel FLY UP! 2014 

probíhající na malé scéně. 
O vítězi rozhodne hlasování 

návštěvníků festivalu. 

Vstupné: 180,- Kč  
v předprodeji, 220,- Kč  

na místě

VYSTOUPÍ KAPELY: 
velká scéna: 

DOBROSLAV	DENK
http://bandzone.cz/dobroslavdenk

DOBRÝ	POCITY
http://bandzone.cz/dobrypocity

STARÁ	ŠKOLA
http://bandzone.cz/staraskola

FACES	ARE	FICTION
http://bandzone.cz/facesarefiction

MOTORBAND
http://bandzone.cz/motorband

malá scéna:
KAPELY FLY UP! 2014:

INFINITY
 http://bandzone.cz/infinitymetal

OSA	KILLERS
http://bandzone.cz/osakillers

ŠAŠCI	V	MANÉŽI
http://bandzone.cz/sascivmanezi

U.M.P.	
http://bandzone.cz/ump

GALERIE	POD	VĚŽÍ	

Otevírací doba:
po – čt: 8:00 – 12:00;  
12:30 – 17:00 hodin

pá: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 15:00 hodin

so – ne: zavřeno
1. červenec – 31. srpen 2014 

POHLED	NA	BÍLINU		
A	OKOLÍ	PŘES	OBJEKTIV	
FOTOGRAFA	AMATÉRA

Výstava fotografií  
bílinské zastupitelky, fotografky  

paní Jitky Brejníkové. 
Vernisáž výstavy  

30. června od 10:00 hodin.
Vstupné zdarma.

Letní kino Kyselka - 3D digitální kino
Kapacita 3D brýlí na 1 projekci je max. 200 ks.

Vstupenky do letního kina v prodeji na místě, rezervace vstupenek na tel.: 775 601 266
Čt – So vždy od 18:00 hodin.

Letní kino Kyselka, Reussova ulice, 418 01 Bílina

týká s vlastními problémy, se ve 
snímku Chraň nás od zlého pouští 
do vyšetřování série znepokoji-
vých a nevysvětlitelných zločinů. 
Hrají: Eric Bana, Édgar Ramírez, 
Olivia Munn, Sean Harris
Vstupné: 120,- Kč /112 minut 
P-15

Čtvrtek 24. červenec od 22:00 hodin
SOUSEDI	-	2D
USA/Komedie/.
České titulky.
Bláznivá komedie o mladém páru, 
který je po narození dítěte nucen 
snášet jako své sousedy partu pří-
šerných fracků.
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, 
Rose Byrne, Dave Franco
Vstupné: 100,- Kč/97 minut P-15

Pátek 25. červenec od 22:00 hodin
HERCULES	–	3D

USA/Dobrodružný/Akční/.
Český dabing.
Klasický mytologický příběh o 
Herkulovi dostává zcela nový 
rozměr. Začíná v momentě, kdy 
Herkules splnil pověstných dva-
náct úkolů, aby se vykoupil ze 
svých minulých hříchů. 
Hrají: Dwayne Johnson, Aksel 
Hennie, Rebecca Ferguson, Ian 
McShane
Vstupné: 150,- Kč/124 minut 
P-15

Pátek 25. červenec od 24:00 hodin 
JOE	–	2D
USA/Thriller/Drama/.
České titulky.
Bývalý trestanec Joe Ransom (Ni-

colas Cage) , přežívající na okraji 
společnosti, se setkává s mladým 
chlapcem z problémové rodiny, 
pro kterého se stává vzorem. Zá-
roveň tak ale čelí těžké životní 
volbě mezi vykoupením a mož-
nou odplatou.
Hrají: Nicolas Cage, Tye She-
ridan, Gary Poulter, Adriene 
Mishler
Vstupné: 110,- Kč/118 minut 
P-15

Sobota 26. červenec od 22:00 hodin
10	PRAVIDEL	JAK	SBALIT	
HOLKU	–	2D
ČR/Komedie/. 
České znění.
Hlavní hrdina nové filmové ko-
medie Marek je typickým příkla-
dem mladého mimoně, žijícího 
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý 
a milý student astrofyziky, jehož 
největší láskou jsou nejen hvězdy, 
ale i horoskopy. Jeho dráhu mu 
však jednoho dne překříží dívka 
snů a Marek se zamiluje tak bez-
nadějně, že ve škole není scho-
pen ani udělat zkoušky. V tento 
moment se do věci obouvají jeho 
odhodlaní přátelé… 
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil
Vstupné: 80,- Kč/95 minut P-12

Sobota 26. červenec od 24:00 hodin
ÚSVIT	PLANETY	OPIC	–	3D
USA/Sci-fi/Thriller/Akční/
Drama/. České titulky.
Hrají: Gary Oldman, Toby Ke-
bbell, Judy Greer, Keri Russell, 
Andy Serkis
Vstupné: 140,- Kč/120 minut 
P-15

Čtvrtek 31. červenec od 22:00 hodin
HERCULES	–	3D
USA/Dobrodružný/Akční/.
Český dabing.
Hrají: Dwayne Johnson, Aksel 
Hennie, Rebecca Ferguson, Ian 
McShane
Vstupné: 150,- Kč/124 minut 
P-15

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA!

Pořadatel tradičního festivalu Babí léto na Kyselce na webových stránkách 
festivalu oznamuje, že v letošním roce se oblíbená přehlídka folkové, country 

a bluegrassové hudby neuskuteční.“
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„Čaj o páté“ Projekce starých pohlednic 

Bíliny II. ze sbírky Tomáše Matějky

Rozloučení s mateřskou školou, 
aneb noc bez maminky

Výpůjční doba během letních prázdnin 

Ve středu 30. 7. 2014 od 17:00 hodin vás srdečně zveme na 
pravidelný pořad „Čaj o páté“, který vždy přichází s jiným 
tématem a zajímavým hostem. 

V prázdninovém čase bude na-
ším milým společníkem sbě-
ratel starých pohlednic a foto-
grafií Tomáš Matějka, člověk, 
který je s městem a jeho his-
torií nerozlučně spojen a který 
se o svoji životní lásku, staré 
krásné fotografie, vždy rád po-
dělí se svými posluchači. 

Přijďte nostalgicky zavzpo-
mínat na krásná místa Bíli-
ny, která můžeme znát už jen  
z dochovaných fotografií. 
Rozsáhlá sbírka pana Matějky 
čítá přes 1000 pohledů na měs-
to a okolí.

Za MěK Bílina: 
Petra Zaťková

Děti z MŠ M. Švabinského 
664 v Bílině se loučily se svou 
mateřskou školou. Přinesly si 
do mateřské školy v pátek k 
večeru buřta, někdo rybu či 
kuřátko a společně s paní uči-
telkami si je ugrilovaly. To vám 
byla dobrota. Měly pusy krás-
ně mastné a plná bříška. Od 
rodičů ještě každé dítko dosta-
lo nějakou tu dobrotu, některé 
maminky i pro děti upekly. Na 
malé absovlenty nezapomněly 
ani paní kuchařky a upekly dě-
tem na snídani bublaninu.

Po dobré večeři si děti ještě po-
hrály na školní zahradě. Uvnitř 
mateřské školy na ně čekala dis-
kotéka. Děti se opravdu vyřádily, 
usínaly nerady. Všechny usnuly 

bez pláče a smutku po rodičích. 
Ráno si je rodiče vyzvedli. Ani se 
jim nechtělo domů.

Paní učitelky 
Eliška a Míša

od 1. 7. 2014 – do 31. 8. 2014 Centrální knihovna, Mírové ná-
městí 21, Tel.: 417 823 224

Půjčovna pro dospělé, čítárna
po: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
st: ZAVŘENO
čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
pá: 9:00 – 12:00
so: ZAVŘENO

Půjčovna pro mládež
po:9:00 – 12:00, 13 – 16
út: 9:00 – 12:00, 13 – 17:00
čt: 9:00 – 12:00, 13 – 17:00

Pobočka Za Chlumem
Tel.: 417 829 411
po: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
út: ZAVŘENO
čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Pobočka Panelové Sídliště
Tel.: 417 821 263
po: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
út: ZAVŘENO
čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
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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)

Rada města na své 16. schůzi konané 2. července 2014 mimo jiné:
Schválila:	

■  Uzavření darovací smlouvy mezi 
společností Severní energetická, 
a. s., Most, jako dárcem a městem 
Bílina jako obdarovaným výlučně 
na financování a podporu cílů ob-
darovaného, konkrétně na sportovní  
a kulturní účely ve výši 100 000 Kč. 

■  Žádost občanského sdružení Auto-
motosport Osek, o. s., k povolení 
konání automobilového závodu do 
vrchu na území města Bílina dne 
02.08.2014 a uzavření darovací 
smlouvy mezi městem Bílina jako 
dárcem a sdružením Automoto-
sport Osek, o. s., jako obdarovaným  
v celkové výši 5 000 Kč na zakou-
pení pohárů.

■  Žádost ZŠ Lidická o použití vlastní-
ho investičního fondu na postavení 
herní cvičební sestavy na školním 
pozemku. Cena sestavy včetně do-
padové plochy a veškeré montáže je 
ve výši 273 120 Kč.

■  Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., 
Praha, pro ZŠ Lidická za účelem 
podpory projektu „Zkvalitnění výu-
ky žáků ve třídách I. stupně – vyba-
vení výpočetní technikou pro ZŠ“ ve 
výši 200 000 Kč.

■  Uzavření smlouvy o výpůjčce pro-
storu sloužícího podnikání na adrese 
Komenského 38, Bílina o celkové 
výměře 38,21 m2, mezi městem Bíli-
na jako půjčitelem a Obcí baráčníků 
Jana Žižky z Trocnova se sídlem v 
Bílině, Komenského 38, jako vy-
půjčitelem, za účelem využití jako 
společenská místnost s účinností od 
1. 9. 2014, na dobu určitou jednoho 
roku. 

■  Uzavření smlouvy o poskytování 
služeb mezi městem Bílina jako ob-
jednatelem a Regionální rozvojovou 

agenturou Ústeckého kraje, a. s., 
jako poskytovatelem, jejímž před-
mětem je administrace výběrových 
řízení na služby v projektu „Zvyšo-
vání kvality základního vzdělávání 
na Bílinsku“. 

■  Výzvu na akci „Odstranění havarij-
ního stavu Hotelu U Lva v Bílině“.

Souhlasila:
■  Se zařazením areálu bývalých ka-

sáren Bílina do Národní databáze 
brownfieldů spravované Agenturou 
pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest.

Rozhodla:
■  Vypsat výběrové řízení dle směrnice 

č. 04/2007 – pravidla pro přípravu  
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina na akci 
„Odstranění havarijního stavu Hote-
lu U Lva v Bílině“.

■  Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu městem Bílina 
na akci „Výměna podlahy velké tě-
locvičny v ZŠ Aléská 270 Bílina“  
a „Odvětrání velké tělocvičny v ZŠ 
Aléská 270 Bílina“

■  O pořadí nabídek na veřejnou zakáz-
ku „Zateplení školní jídelny a domů 
s pečovatelskou službou“ zadávané 
v otevřeném řízení podle §27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách takto:
●  Část 1. - 1. pořadí Petr Arpáš, s. r. 

o., Bílina
●  Část 2. - 1. pořadí Bytostav Ústí,  

s. r. o., Ústí nad Labem
●  Část 3: - 1. pořadi Bytostav Ústí,  

s. r. o., Ústí nad Labem

■  Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Rekonstrukce elektro-
instalace v objektu ZŠ Lidická“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu městem Bílina, 
č. VIII odst. 5, Stanislavu Tejčkovi 
Elektroservis, Bílina, na základě po-
ptávkového řízení.

■  O pořadí nabídek na veřejnou za-
kázku „Regenerace panelového 
sídliště Bílina – Teplické předměstí 
III. etapa“ zadávanou ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení podle §38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, takto: 1. pořadí - IN-
SKY, spol. s r. o., Nový Svět 100, 
Ústí nad Labem

Vydala:
■  Volební řád školských rad zřízených 

při ZŠ Aléská , ZŠ Za Chlumem  
a ZŠ Lidická Bílina

■  Volební řád nabývá účinnosti 1. 8. 
2014.

Zamítla:
■  Žádost Centra české historie, o. p. 

s., o poskytnutí finančního daru na 
realizaci projektu 100. výročí roz-
poutání 1. světové války. 

■  Žádost občanského sdružení Elite 
handicap sport o poskytnutí finanč-
ního daru na soustředění handicapo-
vaných sportovců. 

■  Žádost o spoluúčast na projektu „So-
ciální automobil“ společnosti Kom-
pakt, spol. s r. o.

Vzala	na	vědomí:
■  Zápis komise pro školství, kulturu  

a sport z 09.06.2014.
■  Splnění usnesení, kterým RM:

●  schválila záměr rekonstrukce ko-

munikací mezi garážemi Za Chlu-
mem u pasovky a zároveň uložila 
tajemníkovi MěÚ zajištěním pro-
jektové dokumentace.

●  vzala na vědomí postup odboru 
nemovitostí a investic (dále jen 
ONI) při řešení žádosti Miluše 
Mayerové a uložila tajemníkovi 
MěÚ zadáním stavebních prací 
a statického zajištění opěrné zdi 
parkoviště na parcele 615/2 k. ú. 
Bílina.

●  uložila tajemníkovi MěÚ pověřit 
vedoucího ONI zadáním zpraco-
vání studie na bezbariérový pří-
stup do plavecké haly.

●  vzala na vědomí žádost společ-
nosti AGC Automotive Czech, 
a. s., o zajištění opravy veřej-
ného osvětlení v Teplické ulici  
p. č. 3/1 k. ú. Bílina. RM záro-
veň uložila tajemníkovi MěÚ 
pověřit vedoucího ONI zadáním 
opravy tohoto veřejného osvět-
lení a prověřením možnosti vy-
budování parkoviště v areálu 
bývalých kasáren.

■  Harmonogram postupu prací na pro-
jektu Integrovaného centra preven-
ce, předložený ONI.

■  Postup ONI při řešení žádosti obyva-
tel domu Jenišovská č. p. 242 a 243 
a uložila tajemníkovi MěÚ pověřit 
vedoucího ONI zadáním odstranění 
pískoviště. 

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ 

II. prázdninový večer ( Cyril a Metoděj ) v Červeném Újezdu.
Občanské sdružení „VESELÝ VENKOV“, pořádalo 4. července 
2014 již II. Prázdninový večer“. Při krásném počasí se opět sešli 
místní, přespolní i chalupáři. Na programu byl gulášek, opékání 
a grilování buřtíků i něco dobrého na zapití. 

Tradičně byly připraveny pro 
děti soutěže a sladké odmě-
ny. I někteří dospělí se pro 
pobavení své i dětí pustili do 
soutěžního klání. Nechybě-
lo i společné pění při kytaře  
a spousta legrace u tomboly, 
která byla letos pro všech-
ny zúčastněné příjemnou 

novinkou. Velké poděkování 
patří všem lidem, kteří našemu 
o.s.pomohli při přípravách, ale  
i v průběhu této letní akce.

Za o.s. „Veselý venkov‟ 
Soňa Jermanová

Fotoalbum lze shlédnout na facebooku: 
O.s.Veselý venkov-Červený Újezd
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Bez medailí, přesto spokojeni

Jak na domácí zápasy HC Draci Bílina v sezóně 2014/2015

V posledním červnovém víkendu se v Třinci uskutečnil tzv. Gigant, Mistrovství ČR juniorů a dorostu. Události je přikládán značný 
důraz, neboť leckteré umístění a výkony naznačují, jak si kdo povede ve vrcholové atletice. K vidění byly jednak kvalitní výkony, 
jednak startovalo přes 800 závodníků.

Atletický klub Bílina měl na 
Mistrovství hned devět závod-
níků, což je z oddílů Ústeckého 
kraje nejvíce. Bohužel, velmi 
nás poznamenala rekonstrukce 
stadionu, která probíhala v nej-
důležitější části přípravy, kdy 
bylo potřeba tzv. „ladit“ v tret-
rách. Co jsme však ztratili letos, 
určitě jsme získali pro roky dal-
ší. Přes tréninkové manko jsme 
se však neztratili a přivezli velký 
počet finálových či kvalitních 
umístění, kdy úspěch slavily 
všechny tréninkové skupiny.
Vrhači byli zastoupeni třemi 
atlety. Nikola Davidová přijela 
sbírat zkušenosti neb je prvním 
rokem dorostenkou. Ovšem 
desáté místo v disku a skalpy 
některých soupeřek jsou více 
než cenné. Nikole Prochové 

doktoři zakázali minulý rok házet 
a sedm měsíců prakticky netré-
novala. Ukázala, že je bojovnice 
a podala parádní výkon na hranici 
osobáku a deváté místo v oštěpu je 
parádní. Martin Jirkal si v dubnu 
při všeobecných hodech poranil 
vazy v kotníku a byl tak 2 měsí-
ce bez tréninku. Koule letěla za 
14 metrů, což by bylo 4. místo, 
bohužel Martin pokus neustál, pře-
šlápl a skončil jedenáctý. Nakonec 
se tak po tom všem jevilo 6. místo 
v disku jako dostatečná a hezká 
záplata na bolavé srdce sportovce, 
i když medaile ležela blízko.
Vícebojaři se před svým vlastním 
Mistrovstvím, které proběhne 
v červenci na Slavii, předved-
li v individuálních disciplínách. 
Vendy Žitná poznala, o čem je 
také sport. V rozběhu překážek 

bojovala s protivětrem neuvěřitel-
ných 7,3 m/s, kdežto ostatní běhy/
soupeřky měli „jen“ 1,3, resp. 
1,8 m/s. Vítr tak sfoukl veškeré 
snahy o finále. V disku ji utekla 
medaile o 24 cm a skončila čtvrtá. 
V oštěpu se zlepšila o 4 metry na 
41,81m a stejně skončila pátá, to 
když bronzové vyšel jeden pokus 
a čtvrtá závodnice Vendy přeho-
dila posledním pokusem. Snad si 
vybrala veškerou smůlu a příští 
víkend potvrdí, že je dobře připra-
vena. Pavel Prchal zjistil, že mě-
síc a půl bez stadionu nelze těsně 
před republikou trénovat. Rovnou 
z Kyselky a v botách si tak zajel 
pro 11. místo na dlouhých překáž-
kách a 13. místo v tyči.
Mílaře zastupoval Filip Hradil, 
který v běhu na 1 500m juniorů 
předvedl taktický výkon a zaběhl 

si tak pro krásné čtvrté místo. 
Umístění je o to cennější, že 
v této kategorii panuje nebýva-
lá konkurence.
Skokani jezdi poslední roky 
tradičně ve třech. Prvním 
rokem junior Vojtěch Koš-
ťál se sice představil pouze 
v trojskou, nicméně vybojoval 
osmé, finálové umístění. Petr 
Šroubek a Pavel Strnad si při-
pravili dvojkombinaci, kdy se 
jim lépe dařilo v dálce. Zde ob-
sadili šesté, resp. Sedmé místo. 
V trojskoku se pak umístili na 
desátém (Pavel) a jedenáctém 
(Petr) místě.
I když tzv. nezacinkalo, vedení 
klubu je s výkony spokojeno, 
neboť se projevila síla a kva-
lita naší mládežnické atletiky.

Jirka Nechvátal

Bílinští hokejisté znají rozlosování nového soutěžního ročníku. Na domácím ledě se poprvé představí 20. září v rámci 2. kola s Baní-
kem Sokolov. V prvním kole, teré je na programu 13. září, Draci míří do Moravských Budějovic. S novými účastníky se Draci utkají: 
(8. října v Trutnově), (28. října v Berouně). Na domácím ledě Bílina odehraje celkem sedmnáct mistrovských zápasů. Nejčastěji se 
půjde na hokej v sobotu (10x), v šesti případech se bude hrát ve středu a jednou i v pondělí. 

Začátky domácích zápasů: 
pondělí, středa 18:00 hodin, 
sobota 17:30 hodin
ZÁŘÍ:
2. kolo -  20. 9. 2014 sobota

HC Draci Bílina - HC Baník 
Sokolov

ŘÍJEN:
4. kolo -  4. 10. 2014 sobota

HC Draci Bílina - TJ Jablonec 
nad Nisou

6. kolo -  11. 10. 2014 sobota
HC Draci Bílina - HC Kobra 
Praha

8. kolo -  25. 10. 2014 sobota
HC Draci Bílina - HC Stadion 
Vrchlabí

LISTOPAD:
11. kolo -  8. 11. 2014 sobota

HC Draci Bílina - SKLH Žďár 
nad Sázavou

13. kolo -  17. 11. 2014 pondělí
HC Draci Bílina - HC Tábor

15. kolo -  26. 11. 2014 středa
HC Draci Bílina - HC Děčín

PROSINEC:
17. kolo -  6. 12. 2014 sobota

HC Draci Bílina - SC Kolín
18. kolo -  13. 12. 2014 sobota

HC Draci Bílina - HC Moravské 
Budějovice 2005

20. kolo -  20. 12. 2014 sobota
HC Draci Bílina - KLH Vajgar 
J. Hradec

LEDEN:
22. kolo -  3. 1. 2015 sobota

HC Draci Bílina - HC Trutnov
24. kolo -  14. 1. 2015 středa

HC Draci Bílina - NED Hockey 
Nymburk

26. kolo -  21. 1. 2015 středa
HC Draci Bílina - HC Berounští 
Medvědi

27. kolo -  24. 1. 2015 sobota
HC Draci Bílina - Spartak 
Pelhřimov

ÚNOR:
29. kolo -  4. 2. 2015 středa

HC Draci Bílina - HC Klášterec 
nad Ohří

31. kolo -  11. 2. 2015 středa
HC Draci Bílina - HC Řisuty

33. kolo -  21. 2. 2015 sobota
HC Draci Bílina - HC Klatovy

Karel Schön
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Krajský přeborník z Bíliny Předprázdninov ý 
maratón v jumpingu

Loučení ve Wroclawi

Přeborníkem Ústeckého kraje 
v disciplíně Velkorážní pistole 
30+30 se za deštivého počasí 
stal v neděli 29. 6. v Leneši-
cích u Loun člen SSK 0715 
MTs Bílina Milan Zábranský 
slušným nástřelem 537 kruhů. 

O pouhý bod za ním skončil 
jeho klubový kolega Pavel 
Hubáček a třetí místo si vystří-
lel Ing. Jaroslav Krása s SKP 
Teplice.

Milan Zábranský
Foto: Tomáš Bláha

Jumping je sportovní aktivita, která se provozuje na speciálních 
trampolínách. Tento sport můžete vyzkoušet v tělocvičně DDM, 
kde máme dvacet těchto trampolínek. 

V DDM skáčeme 4x  
v týdnu již více než 
rok a stále jsou všech-
ny hodiny plné, z toho 

mám samozřejmě velikou radost. 
Poslední předprázdninovou akcí 
byl maratón. Skákalo se dvě  
a půl hodiny, a i když z toho ně-
kteří měli strach, všichni jsme 

to zvládli. Nyní se v tělocvičně 
maluje, aby vše bylo připraveno 
a my se cítili v naší tělocvičně 
dobře. Opět začínáme v pondělí 
30. 6. Během prázdnin budeme 
skákat v pondělí a ve středu od 
19:00 hodin. Na cvičení se mu-
síte objednat na telefonu: Věra 
Ryjáčková 774 821 091.

Dvouapůlhodinový maraton skákání dal zabrat i trénovaným 
sportovkyním, ale sklidil úspěch stejně jako celý kurz jumpingu.

Ve dnech 3.–6. 7. 2014 se v polské Wroclawi konal kvalitně obsa-
zený mezinárodní turnaj v kopané, kterého se zúčastnili i starší 
dorostenci FK Bílina. Pro hráče byl tento turnaj zároveň louče-
ním s dorosteneckým věkem a díky perfektnímu a profesionální-
mu výkonu si jistě nemohli přát lepšího zakončení.

Turnaje se zúčastnilo 107 muž-
stev z dvanácti zemí Evropy v pěti 
věkových kategoriích. 
Bílinští dorostenci v prvním 
zápase podlehli domácí Forze 
Wroclaw 0:1, ve druhém utkání 
porazili maďarský Ócsa SE 4:0 
díky čtyřem gólům Dominika 
Říhy. Ve třetím utkání remizo-
vali se slovenským mužstvem 
FK Velké Kostolany 1:1, když 
vyrovnával Lukáš Katrenič a bí-
linští postoupili z druhého místa 
do čtvrtfinále. V tomto zápase 
porazili gólem z penalty, který 
proměnil opět Lukáš Katrenič, 

dánský Hjoring AIK 1:0. V se-
mifinále bílinští narazili na ob-
hájce loňského titulu Podlaski 
ZPN z Polska. Po výborném 
výkonu si po gólu Davida Pro-
cházky odnesli vítězství 1:0. 
Finále bylo pro bílinské výzvou  
k odvetě s polským týmem For-
za Wroclaw. Vítězství 2:0 zajis-
til oběma góly Lukáš Katrenič  
a v tuto chvíli bylo více než jasné, 
kdo si odnese pohár vítězů. Una-
veným a vyčerpaným hráčům se 
v záři parného slunce objevila ve 
tvářích obrovská radost a štěstí 
z vítězství, které si opravdu za-

sloužili. Za profesionální výkon 
a reprezentaci našeho města jim 
patří velké poděkování.
Tohoto skvělého úspěchu dosáhli 
hráči – Kovačka, Rolník, Říha, 
Katrenič, Grozík, Řeřicha, Keller, 

Hase, Bláha, Podaný, Hájovský, 
Kozler, Procházka, Javůrek a No-
vák pod vedením trojice trenérů – 
Kindl, Záhradský a Veselý

Vilém Kindl
Vedoucí mužstva
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