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Začínají jarní prázdniny

Někteří rodiče si tak vezmou 
dovolenou a jezdí s dětmi 
na hory. Ti, kteří zůstanou 
doma, mohou využít různých 
možností volnočasových 
aktivit, třeba v Domě dětí  
a mládeže (program najdete 
na straně 9) nebo plavecké 
haly či veřejného bruslení. 

Rozpis veřejného bruslení 
je pravidelně zveřejňován 
na stránkách Rekreačních  
a sportovních zařízení, když 
si v menu vyberete Plavec-
kou halu. Lyžování v okolí 
vzhledem k velmi teplému 
počasí nebude asi úplně ide-
ální volbou. Simi

Od pondělka 3. března začínají na Teplicku školákům jarní 
prázdniny a potrvají až do neděle 9. března. Celý týden si tak 
školáci a většinou i učitelé mohou užívat volna. Zatímco děti 
mají radost, pro mnohé rodiče menších školáků znamená tý-
denní volno jejich ratolestí spíše problém s hlídáním. 

Jubilejní reprezentační ples města 
si všichni užili

Předávání květin každé dámě je na plese města Bíliny dlouholetou 
tradicí. Kvůli nepřítomnosti pana starosty se letos tohoto příjemného 
uvítacího gesta ujal místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl.

Na známé hity ať již v podání Ilony Csákové nebo Big Bandu byl 
taneční parket vždy plný. Lidé si ples města užívali plnými doušky.

Letos již podvacáté pořádalo město Bílina svůj reprezentační 
ples. Konal se v Kulturním domě Fontána a k dvacátému vý-
ročí konání naplánovali pořadatelé opravdu pěkný program.  
U vchodu nechybělo tradiční přivítání kytičkou, kterou od mís-
tostarosty města Mgr. Zdeňka Rendla obdržela každá dáma. 
Poté, co si všichni našli svá místa, čekali na slavnostní zahájení. 
Toho se ujal místostarosta města. K tanci i poslechu hrál skvělý 
orchestr Golden Big Band Prague.

Zpočátku se tanečníkům na par-
ket moc nechtělo, ale jakmile se 
na jevišti objevila Ilona Csáko-

vá, sál se zaplnil lidmi. Chvilku 
poslouchali, sledovali zpěvač-
ku, ale rytmy známých písní je 

nenechaly dlouho v klidu a na 
tanečním parketě to konečně po-
řádně ožilo. Vystoupení známé 
zpěvačky nebylo náhodně zvo-

lené, Ilona Csáková má i díky 
skupině Laura a její tygři po-
měrně úzkou vazbu na náš regi-
on. Její vystoupení tak koruno-

valo jubilejní ročník repre plesu. 
Big Band pak hrál především 
známé skladby, na které mohli 
tanečníci prověřit své umění v 
klasických i latinskoamerických 
tancích. Na mnohých bylo vidět, 
že tancují často a rádi. O tom 
přece plesy jsou a také o krásně 

upravených dámách a elegant-
ních mužích.
Nechyběla samozřejmě ani tom-
bola, o kterou byl tradičně velký 
zájem. Dvacátý repre ples města 
Bíliny je již minulostí a lidé si 
jej snad užili podle svých před-
stav. Simi
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Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „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

Rychle objasněná krádež
Bílinští policisté během několi-
ka dnů objasnili případ krádeže, 
ke kterému došlo 10. února před 
jedním ze supermarketů. Pachatel 
využil nepozornosti poškozené, 
která se věnovala překládání ná-
kupu z vozíku do nákupní tašky, 
zezadu k ní přistoupil a z vozíku 
jí odcizil zavěšenou dámskou ka-
belku. V té měla žena peněženku 
s více jak dvěma tisíci a osobními 
doklady. Díky perfektní místní  
a osobní znalosti policisté dopadli 
25letého muže, kterému sděli-
li podezření z přečinu krádeže, 
za který může být odsouzen až  
k dvouletému vězení.

Železo skončilo ve sběrně
Policisté obvinili dva muže ve 
věku 30 a 35 let z krádeže, ke kte-
ré došlo v létě loňského roku na 
Bílinsku. Jsou podezřelí, že spo-
lečně odcizili tři několikametrové 
železné pláty v hodnotě téměř  
40 tisíc korun, které následně pro-
dali ve sběrných surovinách.
Starší muž je dále podezřelý, že 
přibližně v téže době odcizil ze 
stejného objektu řezačku spár 
asfaltu v hodnotě 35 tisíc korun. 
Zatímco mladšímu obviněné-
mu hrozí maximálně dvouletý 
trest odnětí svobody, starší muž 
by mohl v případě uznání viny 
vzhledem k výši způsobené ško-
dy strávit až pět let.

Žena přišla o kabelku
Policisté pátrají po muži a ženě, 
kteří jsou podezřelí z přečinů krá-
deže a neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku. Podle oznamovatelky 
ji včera v podvečer na parkoviš-
ti před supermarketem v Bílině 
oslovila cizí žena a zapředla s ní 
rozhovor. Zatímco si s ní povída-
la, neznámý muž zřejmě ze zad-
ního sedadla jejího auta odcizil 
odloženou kabelku, ve které měla 
peníze, doklady a platební kartu. 
Pokud se podaří pachatele dopad-
nout, hrozí jim maximálně dvou-
leté vězení.

Rušný víkend bílinských strážníků

Kradli oplechování z potrubí
Vyšetřovatel ukončil prověřování 
případu krádeže, ke kterému do-
šlo začátkem loňského listopadu  
v katastru obce Ledvice. Dva spo-
lupachatelé ve věku 23 a 18 let 
tehdy společně odcizili z potru-
bí téměř 120 metrů plechového 
opláštění, které následně odvezli 
do výkupny sběrných surovin. 
Celkové náklady na opravu do-
sáhly částky téměř 60 tisíc korun, 
oba muži byli obviněni ze spá-
chání přečinu krádeže, za který 
jim hrozí až pětiletý trest odnětí 
svobody.

Zloděj skončil v nemocnici
Ze spáchání přečinu krádeže je 
podezřelý 27letý letý muž, který 
kvůli své nenechavosti skončil 
dokonce v nemocnici. Včera od-
poledne v jednom z bílinských 
obchodů na prodejní ploše načal  
a vypil půl lahve Tuzemáku, zby-
tek pak vrátil zpátky do regálu. Do 
tašky si pak schoval čtyři lahve 

kvalitního koňaku v celkové hod-
notě přes pět tisíc korun a s lupem 
bez zaplacení prošel do prostoru 
za pokladnami, kde ho chytil pra-
covník ostrahy. Rychlá konzumace 
velkého množství alkoholu muže 
tak „zmohla“, že místo na policejní 
služebně skončil na jednotce inten-
zivní péče v nemocnici. Jakmile se 
z alkoholového opojení dostane  
a bude schopen výslechu, sdělí mu 
policisté podezření z přečinu krá-
deže, za který mu hrozí až dvou-
leté vězení.

Z lupu se dlouho netěšil
Až tři roky za mřížemi může strá-
vit v minulosti trestně stíhaný 
muž, který se v Bílině dopustil 
krádeže. Podezřelý 40letý muž 
využil v prodejně potravin chvil-
ky, kdy prodavačka odešla do zad-
ních prostor provozovny, nahnul 
se přes pult a odcizil jí odložený 
mobilní telefon v hodnotě dva  
a půl tisíce korun. Žena vše ozná-
mila strážníkům, kteří podezře-

lého muže ještě týž den zadrželi  
a předali policistům. Odcizený 
přístroj měl muž stále u sebe, tak-
že ho policisté vyzvali k vydání 
věci a následně mu sdělili pode-
zření z přečinu krádeže.

Kdo viděl nehodu?
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedené dopravní 
nehody o spolupráci. K nehodě 
došlo v době od 17:30 hodin dne 
16. února 2014 do 08:00 hodin 
dne 17. února 2014 v Bílině na 
parkovišti před kulturním do-
mem Fontána. Nezjištěný řidič 
neustanoveného vozidla poškodil 
pravou zadní část zaparkované-
ho osobního automobilu zn. VW 
Golf a z místa odjel, aniž by si 
splnil zákonem stanovenou po-
vinnost věc oznámit. 
Veškeré poznatky k nehodě lze 
sdělit na Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 
974 439 260, nebo na bezplatnou 
linku 158.

 
Víkendové směny strážníků městských policií bývají již tra-
dičně mnohem rušnější než služba ve všedních dnech. Stejně 
tak tomu bylo i u Městské policie Bílina. Zadržení zlodějů že-
leza, zadržení pachatele krádeže mobilního telefonu, zadržení 
pachatelů vloupání, asistence u dopravních nehod a u osoby 
vyhrožující sebevraždou. To je jen malý výčet událostí víkendu 
bílinských strážníků.

 
V pátek odpoledne byla na ope-
rační středisko MP Bílina ozná-
mena krádež mobilního telefonu 
v jedné z bílinských prodejen. 
Strážníci, kteří se na místo do-
stavili, měli díky místní znalosti 
poměrně lehkou práci s iden-
tifikací pachatele. V prodejně 
měli totiž k dispozici záznam z 
kamerového systému, na kterém 
byl hlídkou pachatel bezpečně 
poznán. Strážníci se proto vydali  
k nejbližší zastavárně, a tam 
spadla klec. Pachatel i s telefo-
nem byl na místě předán Polici 
ČR k dalšímu opatření. Jelikož 
má za sebou majetkovou trestní 
minulost, hrozí mu trest až tři 
roky vězení. Téhož dne v podve-
čer byla strážníkům nahlášena 
dopravní nehoda na kruhovém 
objezdu u Lidlu, kde se střetla 
dvě osobní motorová vozidla. 
Oba řidiči byli transportováni 
do nemocnice. Na místě nehody 
museli zasahovat i hasiči, kteří 

uklidili vozovku od oleje vyteklého 
z havarovaných vozidel.
V sobotu ráno byl v blízkosti jedné 
ze sběren kontrolován místní mla-
dík, který do výkupu vláčel dva že-
lezné kryty, které odcizil ze světlíků 
objektu v jiné části města. Mladík 
se ke krádeži dvířek doznal. Svůj 
lup strážníkům dobrovolně vydal a 
možná už v té chvíli přemýšlel, čím 
si tento svůj „neúspěch“ vynahradí. 
Uplynulo totiž zhruba půl hodi-
ny, když jej hlídka přistihla znovu. 
Tentokrát se jeho terčem staly kryty 
lamp veřejného osvětlení. Ani ty se 
mu však k jeho smůle nepodařilo 
zpeněžit. Místo toho si vyslouží 
projednání přestupků proti majetku 
před správním orgánem. Odpoled-
ne pak vyhlásil poplach pult elek-
tronické ochrany. Hlídka strážníků 
při kontrole zjistila poškození plotu  
v zadní části objektu. Nedaleko pak 
strážníci zkontrolovali čtyři mladí-
ky, kteří nesli kovové pruty do be-
tonu. Mladíci se na místě doznali, 

že je po překonání plotu odcizili  
z pozemku objektu. Všichni čtyři 
zlodějíčci skončili v rukou Poli-
cie ČR. Odcizený materiál byl 
vrácen majiteli.
V nočních hodinách byli stráž-
níci přivoláni obsluhou jedné 
z heren v centru města k ženě, 
která nechtěla i přes výzvy 
personálu z herny odejít. Hlíd-
ka zjistila, že žena byla velmi 
rozrušená a její chování se 
vymykalo normálu. Jak uvedl 
jeden z přítomných strážníků, 
žena byla chvílemi zcela mimo 
realitu. Po chvíli začalo být 
chování ženy vůči okolí znač-
ně agresivní a dokonce vyhro-
žovala, že spáchá sebevraždu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 
by hrozbu mohla uskutečnit, 
strážníci na místo přivolali lé-
kařskou pomoc a žena byla za 
asistence strážníků převezena 
do zdravotnického zařízení.
 František Krejčí
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Oznámení
Zemřel 

MUDr. Miroslav Panocha
S lítostí oznamujeme, že v sobotu 15. února navždy odešel 

uznávaný bílinský pediatr pan Miroslav Panocha. Zajímal se 
také o historii města Bíliny a především pak o místní památky. 
Vzpomeňme tak na člověka, bílinského patriota, který celý svůj 

život zasvětil pomoci druhým.

Výtah se poprvé rozjede v polovině dubna!

Info pro občany ke kácení stromů:
O povolení pokácet stromy ve správním řízení se nemusí žá-
dat, pokud jejich obvod kmene měřeno ve 130 cm nad zemí 
je menší než 80 cm.

Dále povolení nově není nut-
né u dřevin u obvodu kmene 
nad 80 cm měřeno ve 130 
cm nad zemí, pokud se na-
cházejí na zahradě. Tím se 
rozumí, že zahrada musí být 
u bytového domu nebo u ro-

dinného domu v zastavěném 
území obce. Pozemek musí 
být stavebně oplocený a ne-
přístupný veřejnosti. Kácení 
se provádí v době vegetač-
ního klidu tedy v době od  
1. října – 31. března.

V současnosti probíhá přístavba osobního výtahu k budově radnice v Bílině. Výtah roste v atriu 
bílinské radnice a přístup k němu bude možný z parkoviště za úřadem vchodem do velké zase-
dací místnosti zastupitelstva.

Poprvé by se měl rozjet po zko-
laudování v polovině dubna letoš-
ního roku. „V současné době pro-
bíhá montáž samotné technologie 
výtahu. Následovat bude jeho 
seřizování. To znamená, že termín 
dokončení bude splněn a výtah 
bude obyvatelům města Bíliny 
sloužit od poloviny dubna,“ říká 
Tomáš Pavel z odboru nemovitos-
tí a investic MěÚ Bílina. 
Díky výtahu bude hlavní budo-
va městského úřadu zpřístupněna  

i osobám, které mají různá pohybo-
vá omezení. „Vchod k výtahu bude 
z boku úřadu, zde v době úředních 
hodin budou otevřené dveře, bez 
potíží zde projedou jak maminky 
s kočárky, tak i vozíčkáři. Násle-
dovat budou automatické posuvné 
dveře, těmi se lidé dostanou do át-
ria a zde si již přivolají výtah, který 
je zaveze do každého podlaží úřa-
du,“ uvádí Tomáš Pavel.
Nástupiště v patrech se nacházejí  
v místech, kde byly původně kan-

Proč se v Bílině kácí stromy?

celáře. Došlo tak ke stavebním 
úpravám na každém podlaží. 
„Zde se v současné době dokon-
čují finální práce, aby vše bylo na 
provoz výtahu připraveno,“ sdě-
lil Tomáš Pavel. Ten uvedl i cenu 
výtahu. „Cena samotného výta-
hu vzešla z výběrového řízení a 
činí zhruba 2 900 000 Kč, z toho  
1 344 000 Kč pokryla dotace z 
programu Mobilita pro všech-
ny. „Současně byly provedeny 
stavební úpravy , které zasáhly 

i nádvoří, zde bude vyměněna 
dlažba.
Vše se stihne do otevření osobního 
výtahu, který zpříjemní každému 
návštěvu MěÚ v Bílině. ks

Množí se dotazy na kácení stromů v různých částech Bíliny, naposledy v blízkosti základních škol. Důvod kácení a další zají-
mavé informace upřesnila Ing. Monika Pánovová, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, které připravovalo žádosti o dotace 
na revitalizaci zeleně.

1.  Mnozí lidé se ptají, proč se 
v těchto dnech kácí stromy 
u škol. Můžete prosím sdělit 
důvod?

Jsou káceny jen dřeviny přestár-
lé, schnoucí či jinak poškozené, 
které můžou být pro žáky nebez-
pečné. Dále jsou odstraňovány 
dřeviny, které byly vysazeny na 
nevhodném místě (dřeviny jsou 
v kolizi s budovou, zastiňují 
okna učeben, jehličnany pro-
růstají koruny listnatých stromů 
atd.) či byly původně vysázeny 
blízko sebe, v současné době 
jsou přehoustlé a jednotlivé 
stromy špatně prospívají.
Vykácené dřeviny nahradí 
množství nově vysazených stro-
mů a keřů, které budou mít kro-
mě vlivu na zdraví a zkrášlení 

prostředí také funkci vzdělávací, 
např. na ZŠ Za Chlumem vznik-
ne skalka přeměněna na skalní 
biotop Českého středohoří, na 
ZŠ Aléská bude stupňovitý terén 
využit k výsadbě hlavních dře-
vin vegetačních stupňů, na ZŠ 
Praktická budou nově vysazeny 
ovocné stromy a keře.
Revitalizace zeleně na základních 
školách je hrazena z dotace EU, 
která byla městu schválena na zá-
kladě předloženého projektu pod  
akceptačním číslem 13143226   
s názvem ,,Revitalizace zeleně 
na základních školách v Bílině“. 

Městu byla Státním fondem život-
ního prostředí schválena dotace 
ve výši cca 1,1 mil Kč.

2.  Bude probíhat kácení ještě  
v jiných lokalitách Bíliny?  
Z jakého důvodu?

Další kácení bude probíhat na 
bílinském hřbitově, kde budou 
v nejbližších dnech pokáceny 
nemocné stromy jírovců (lidově 
kaštanů), které brání v růstu nově 
vysazeným okrasným třešním.
V aleji na Kyselce budou také  
v nejbližších dnech odstraněny 
přestárlé jírovce. Stromy už jsou 
pro lidi opravdu nebezpečné, jsou 
ve velmi špatném zdravotním sta-
vu (poškozené kmeny, hniloba, 
snížená vitalita, napadení klíněn-

kou). V aleji bude pokáceno v le-
tošním roce 38 stromů. Pokácené 
jírovce nahradí nová výsadba lípy 
srdčité. Kácení a nová výsadba 
v aleji Boženy Němcové bude  
z důvodu nevypořádaných ma-
jetkoprávních vztahů probíhat 
ve dvou etapách. Realizace dru-
hé etapy je plánována na období 
2015 – 2016.
Na oba výše uvedené projekty zís-
kalo město dotační prostředky z EU 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Na projekt  
s názvem ,, Hřbitov Bílina – obnova 
zeleně“ byla městu schválena dotace 
ve výši cca 0,65 mil Kč, na projekt 
s názvem  ,, Obnova aleje na Kysel-
ce“ – 1.etapa byla městu schválena 
dotace ve výši cca 1 mil. Kč.
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Hejtmanský den na Bílinsku

Iluze o bílinském lázeňství 
uvedené na pravou míru

Hejtmanské dny, kdy hejtman kraje navštěvuje okresy  
a mikroregiony, aby se v místě setkal se starosty měst a obcí  
a projednal s nimi přímo oblasti jejich zájmu, pokračují  
i v roce 2014. První výjezd směřoval na Bílinsko, kde se hovořilo  
o plánovaných změnách v dopravní obslužnosti od roku 2015 
a o možnosti obcí čerpat dotace z programů Ministerstva pro 
místní rozvoj.

„V tuto chvíli navazujeme kon-
takty s nově jmenovanými minist-
ry. Především se chci sejít s mini-
strem dopravy a pohovořit s ním 
o situaci sesuvu na stavbě dálnice 
D8, kde se za osm měsíců neudě-
lalo vůbec nic. S ministryní pro 
místní rozvoj Jourovou jednáme  
o nastavení podmínek pro čer-
pání z dotačních titulů, tak aby 
byly příznivější zejména malým 
obcím,“ vysvětlil starostkám  
a starostům hejtman Oldřich Bu-
beníček.
Vedoucí odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství Jindřich Franěk se-

známil starosty se změnami, jež če-
kají jejich občany v lednu 2015, kdy 
bude v oblasti jezdit nový dopravce. 
Kromě nových moderních vozů 
nastane také přechod na zónově-re-
lační tarif, v rámci kterého budou 
moci cestující využít časových zvý-
hodněných jízdenek. Iva Šašková  
z odboru strategie, přípravy a reali-
zace projektů zmínila nejen dotace z 
ministerstev, ale také aktuální vývoj 
ohledně čerpání 15 ekomiliard.
Starostové v rámci diskuze zmi-
ňovali změny, jež jim přináší 
nový občanský zákoník, a blížící 
se komunální volby. Mezi místní 

témata patří také osud bývalého 
uprchlického tábora v Červeném 
Újezdu, který nyní slouží jako ob-

jekt k podnikání s ubytováním pro 
sociálně slabé z celé republiky

Karel Schön

Hejtman Oldřich Bubeníček a starostka Měrunic Jitka Nová

Z prostoru před lázeňskou budovou je krásný pohled na stáčírnu 
a horu Bořeň. Fotografové mají toto místo velmi rádi.

Váš názor nás zajímá: Tentokrát Karel Bašta, manažer marketin-
gu BHMW CZ, a.s., stáčírny Bílinské kyselky a Zaječické hořké 
vody o lázeňství v Bílině. 
Zvláštní problematika lázeňského areálu Bílina je dána tím, že 
v myšlení lidí převládají myšlenky, které nesouhlasí s realitou. 
Jedná se především o tyto dvě chybné myšlenky: Lidé špatně 
vnímají, co to Bílinské lázně vlastně jsou a proč byly postaveny 
Většina dotazovaných se shodne, že by bylo dobré, kdyby lázně 
byly zase v provozu, ale téměř nikdo nemá reálnou představu, 
co toto přání prakticky znamená.

Bílinské lázeňství bylo a je  
o pitné kůře, nikoliv o koupání
Pojem lázeňství v Bílině je 
veřejností chybně spojován  
s představou lázeňských koupe-
lí a budov, kde se provádí léčba 
koupáním. Bílinské lázně byly 
do současné podoby vystavěny 
kvůli léčbě pitím. Je ale nutné 
říci, že k této špatné představě 
přispívá i český název „lázně“, 
který vždy evokuje koupání 
kvůli svému slovnímu základu.
Chybná představa tradice, ke 
které se chceme vrátit

Má smysl se vracet k tradici, kvů-
li které byl areál vystavěn. Nemá 
smysl se k tomu, jaký byl jeho 
účel vnucený totalitní komuni-
stickou mocí. Bílinský zámek 
byl také používán jako skladiště 
brambor a také to neznamená, že 
má bramborovou tradici, kterou je 
třeba obnovit.
Lázeňský dům Jiřího Švába byl 
postaven jako místo ubytování 
hostů, kteří se přijeli podívat na 
vzácné a slavné prameny. Velkým 
lákadlem bylo také působení vě-
hlasných a v Evropě renomova-

ných balneologů, za kterými stálo 
za to se vydat. A přídavkem se 
v lázeňském domě provozovaly 
tehdy atraktivní léčebné kůry.
Pokud tedy někdo sní o návratu 
lázeňství do Bíliny, musí si uvě-
domit, k čemu je zapotřebí se vrá-
tit a co byl umělý fenomén vynu-

cený centrálním plánováním 
socialistické republiky. Je jas-
né, že vrátit se můžeme pouze 
ke zdravé a fungující ekono-
mice založené na tom, že lidé 
sem budou jezdit hlavně proto, 
že to pro ně bude zajímavé  
a přitažlivé.
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ZIMA 2014 V TEPLE CÍRKVE BRATRSKÉ RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ
 Ke čtvrtému společnému večeru pozvali organizátoři z bílinské sta-
nice Církve bratrské paní Ivu Muzičkovou, majitelku Reklamní  
a marketingové společnosti z Teplic a její dceru Terezu Růžičkovou, 
absolventku teplické Konzervatoře, a učitelku hry na příčnou flétnu.

 
Obě interpretky se s hudbou setka-
li v útlém mládí. Paní Muzičková 
si však teprve poté, co její děti od-
rostly, vybrala nástroj, který s sebou 
vzala také ve čtvrtek 20. února 2014, 
violoncello, na které se učí hrát.  
A její úsilí nese příjemné ovoce. 
Koncert začal Händelovou Sona-
tou op. 1, č. 2 pro flétnu, klavír  
a basso continuo, 1.větou. Zde se 
představily dcera Tereza s příčnou 
flétnou, paní Iva zasedla k vio-
loncellu a u klavíru tak, jako po 
celý večer doprovázel pan Jiří Bi-
drman, učitel bílinské ZUŠ.  Nok-
turno se neslo v duchu kontrastů: 

jeden z nejmenších nástrojů, příčná 
flétna, se střídala se sytým zvukem 
korpulentního violoncella, barokní 
a klasicistní autoři si měnili místo 
na výsluní s romantiky i soudobými 
skladateli. Z těch českých nebo ale-
spoň na českém území narozenými 
nutno vzpomenout Mozartova sou-
časníka Antonína Františka Rössle-
ra, divadelníka Emila Františka Bu-
riana a hudebního pedagoga Emila 
Hradeckého. 
Posluchači kvitovali s povděkem 
rodinnou atmosféru, jakou vy-
stoupení Ivy Muzičkové a Tere-
zy Růžičkové dokázalo vytvořit  

Vzniká Integrované centrum prevence, stavební práce započaly v lednu

O tom, že v Bílině má vzniknout takzvané Integrované centrum prevence, jsme již několikrát informovali. Podrobnosti o aktuální situaci 
sdělilo Oddělení regionálního rozvoje, které na tuto akci připravovalo žádost o dotaci a celý projekt administruje.

1.  V jakém stavu je nyní re-
konstrukce budovy ICP?

V lednu započaly stavební 
práce na budově bývalé zá-
kladní školy na Teplickém 
předměstí. Nyní probíhají 
zejména vnitřní úpravy, které 
lze v tomto období vykonávat, 
např. bourání příček, odstraně-
ní obkladů, atd.
Po rekonstrukci zde vznikne 
Integrované centrum preven-
ce, kde budou poskytovány 
služby nízkoprahového zaříze-
ní pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a terénní programy. 
Projekt na sociální služby byl 
zpracován a předložen spo-
lečně se žádostí o dotaci do 
Integrovaného operačního 
programu především z dů-
vodu nedostatečné kapacity 
míst v současném zařízení  
a z důvodu chybějící Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi.
Protože často lidé nevědí, co 
si pod uvedenými sociálními 
službami představit, chtěla 
bych v krátkosti popsat příno-
sy služeb, které budou v rámci 
Integrovaného centra preven-
ce nabízeny. Nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež je pří-

nosem zejména v rámci prevence 
kriminality, prevence sociálního 
selhávání ve společnosti, napl-
nění času jinak neorganizované 
mládeže a dětí. Aktivity směřují 
k motivaci ke vzdělávání a pomo-
ci při prvních krocích k zařazení 
mládeže na trh práce. Důležité je 
i poradenství v oblasti práva a so-
ciálních věcí.
Terénní programy realizují kvali-
fikovaní terénní sociální pracov-
níci pohybující se vesměs přímo  
v terénu, tj. v prostředí, kde 
uživatelé služeb žijí. Terén-
ní sociální pracovníci nabí-
zejí bezplatné služby, mezi 
které patří zejména pomoc  
s administrativními úkony, vyjed-
návání na úřadech, doprovod na 
jednání, základní poradenství, po-
moc při  problémech s bydlením, 
při  hledání zaměstnání, docházce 
dětí do školy apod.
Sociálně aktivizační služby 
zajišťují bezplatnou pomoc  
a podporou rodinám s dítětem/
dětmi, jejichž vývoj je ohrožen  
z důvodu dlouhodobě nepříznivé 
sociální situace, s cílem zmírnit 

dopady jejich nepříznivé sociální 
situace a zvýšit jejich možnosti 
na uplatnění se ve společnosti. 
Pracovníci SAS spolupracují  
s Odborem sociálně-právní 
ochrany dětí, školami (proble-
matika záškoláctví, výchovné  
a výukové problémy). Těmto ro-
dinám je nabízen ucelený soubor 
činností a aktivit, které vycháze-
jí z jejich  individuálních potřeb  
a směřují k svépomoci.

2.  Termín kolaudace byl oproti 
původnímu harmonogramu po-
sunut. Kdy budou práce hotové?

V rámci projektu proběhlo nepláno-
vaně dlouhé výběrové řízení na do-
davatele stavby, díky kterému musel 
být posunut také termín dokončení 
rekonstrukce. Nový termín dokon-
čení stavby je plánován na červenec 
2014, do tohoto termínu je třeba 
stihnout nejen vlastní rekonstrukci 
budovy, ale také dodávky zařízení 
a vybavení. Proto probíhají pravi-
delná jednání mezi dodavatelem 
stavby, dodavatelem vybavení, au-
tory projektu, technickým dozorem  
a architektem.

3.  Na rekonstrukci město zís-
kalo dotaci. Jaké jsou pod-
mínky poskytovatele dota-
ce po skončení projektu? 
(udržitelnost) 

Na projekt s názvem ,,In-
tegrované centrum pre-
vence“ vedené pod reg.č. 
CZ.1.06/3.1.00/06.08190 byla 
městu Bílina schválena dotace 
ve výši cca 22 mil Kč.  Projekt 
je financován z Evropského 
fondu regionálního rozvoje 
a státního rozpočtu ČR. Tak 
jako u jiných projektů musí 
město zajistit tzv. udržitelnost 
projektu, což v tomto případě 
znamená, že město musí dal-
ších 5 let po ukončení projektu 
zajistit v budově provoz sociál-
ních služeb, které byly uvedeny 
výše. Na část udržitelnosti, tzn. 
pro rok 2014 a 2015 již město 
získalo prostředky na zajištění 
sociálních služeb z Operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost, pro další roky udr-
žitelnosti se bude město snažit 
získat finanční prostředky také 
z prostředků EU.

a odměnili jejich umění dlou-
hým potleskem. Došlo i na pře-
dávání květin, což bylo v našem 
sboru velmi milou a následová-
ní hodnou novinkou. Ve čtvrtek  
6. března 2014 od 17:30 hodin se 

přijďte, vážení čtenáři, zapojit do de-
baty na téma „Tyran nebo miláček?“ 
o výchově dětí v rodinách. Diskuto-
vat s vámi bude Ing. Vlasta Šimme-
rová, středoškolská učitelka. 
Zá Církev bratrskou v Bílině -jm-

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,  

že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, 
Tetra hnědá a Dominant-žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
■ Stáří: 15 – 20 týdnů.
■  Cena: 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!!

Prodej se uskuteční: v sobotu 8. března 2014
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 – 30 Kč/ks

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

inzerce 0114/Bz

BZ0114_prodej slepiček.indd   1 24.2.2014   8:56:44
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O lístky do tomboly byl velký zájem, na mnohé návštěvníky se ani 
nedostalo. Foto: V. Weber

Ples je krásná společenská událost i vhodná příležitost pro setkání  
s přáteli. Foto: V. Weber

Na plese města se dokážou společně bavit všechny generace. 
 Foto: V. Weber

Všechny dámy se na ples náležitě připravily, slušelo to každé. 
 Foto: V. Weber

Dne 7. března 2014 oslaví zlatou svatbu 

Jiří a Helena Řehákovi z Bíliny.

Milý tatínku a maminko, dědečku a babičko,
jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé
Vaše ANO.
Možná dávno zdá se, ale důkazem Vaší lásky je to,
že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu, že jste
tolik společně zvládli, a že pomáháte i nám.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to,
co jste společně dokázali.

Přejeme Vám, nechť Vám život stále přináší jen to krásné.
K výročí Vaší zlaté svatby z celého srdce přeje celá Vaše rodina.

Fotogalerie z 20. reprezentačního plesu města
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Základní škola Za Chlumem představuje svou „přípravku“
Již třetím rokem je na naší 
škole zřízen přípravný ročník. 
Je to třída určená pro děti ve 
věku 6 až 7 let, které pochází 
ze sociokulturně znevýhodně-
ného prostředí. Jejím hlavním 
cílem je připravit tyto děti  
k bezproblémovému vstupu 
do 1. třídy tak, aby se u nich 
předešlo případným neúspěš-
ným školním začátkům.

Náš třídní vzdělávací program 
má název „My se školy nebo-
jíme“ a myslím, že na konci 
školního roku je pravdivý. Je 
rozdělen do deseti tematických 
bloků a jejich podtémat. Každý 
týden má jiný název a v něm 
plníme formou her stanovené 
úkoly a cíle. Náš den je rozdě-
len do čtyř hodinových bloků, 

tak abychom se přizpůsobili 
výuce ve škole. V těchto blo-
cích je prostor pro individuální 
práci, společné učení a hry, ale 
i pro odpočinek a pobyt venku. 
Každý den pravidelně začínáme 
„ranním kruhem“, kde se s dět-
mi pozdravíme, pak děti vysloví 
svá přání pro náš společný den 
a každý má dost prostoru poho-
vořit o svých zážitcích (rozvoj 
jazykových a komunikačních 
schopností). Poté nastává chvil-
ka na hraní s drobnými sta-
vebnicemi, či kreslení (rozvoj 
jemné motoriky) a první blok je 
vždy ukončen grafomotorickým 
cvičením spojeným a říkankami 
a pohybem.
V dalších blocích se podle roz-
vrhu střídají všechny výchovy 
(hudební, pracovní, tělesná, vý-
tvarná) a ostatní aktivity, v nichž 
se zaměřuji hlavně na rozvoj 
sluchového a zrakového vníma-
ní, orientaci v prostoru a čase, 
řečovou komunikaci a předma-
tematické představy. Děti vše 
díky didaktickým hrám vnímají 

jako hru, těší se z každého drob-
ného úspěchu, za který chtějí být 
odměněny razítkem. Radost mají 

z písniček, básniček, tanečků i po-
hybových her. V některé dny máme 
k dispozici tělocvičnu – děti se do 
ní moc těší. Zde si zlepšují celko-
vou obratnost. Kdykoli můžeme 
využívat školní knihovnu, školní 
hřiště, či učebnu s interaktivní ta-
bulí s mnoha pěknými programy 
pro předškoláky. Zúčastňujeme se 
i veškerého dění ve škole (soutěže, 
sportovní akce, divadla, projektové 
dny). Děti se mohou stravovat ve 
školní jídelně, odpoledne mohou 
docházet do školní družiny.
Dobrý start dětí v přípravce je také 
ovlivněn soustavnou spoluprácí  
s rodinou. Denně se s rodiči setká-
váme při předávání dětí a sděluje-
me si o nich potřebné informace. 
Pravidelně pak zařazuji (každé dva 
měsíce) „konzultační chvilky“, 
kde se s rodiči individuálně se-
tkáváme a hovoříme o případných 
problémech a jak je dál řešit, také 
si prohlédnou práce svých dětí. 
Zároveň jim ukážu, jakými aktivi-
tami a učivem se právě zabýváme, 
a jak mají doma s dětmi pracovat, 
aby jim usnadnili zvládnout a pro-

cvičit nové vědomosti. Rodiče 
mohou také pravidelně sledovat, 
jak s dětmi pracujeme a co máme 

v plánu, na webových stránkách 
školy (www.zschlum.cz), kde má 
přípravný ročník svou záložku. 

Rodiče tam naleznou, co se děti 
právě učí v jednotlivých tema-
tických celcích, a fotografie  
z již proběhlých akcí a aktivit.
Pravidelná docházka do pří-
pravného ročníku je podmínkou 
pro jeho zdárné zvládnutí. Pak 
jsou děti na vstup do první třídy 
připravené. Jsou zvyklé na pro-
středí naší školy, dobře se v ní 
orientují. Dokáží si sami poradit 
při školní práci a sebeobsluze. 
Potvrzují to jak rodiče býva-
lých „přípravkářů“, tak učitelky 
prvních tříd. A to mě pak těší, 
že se opravdu naplnilo moto:  
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME.
třídní uč. Ivana Záhorcová
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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.

Sobota 1. březen/17:30 hodin
PAMÁTKÁŘI – 2D
USA/Drama/Válečný/Komedie/. 
České titulky.
Památkáři nejsou žádní nudní pa-
troni, ale unikátní vojenská jed-
notka, která nasazovala vlastní 
krky, aby z rukou nacistů vyrva-
la skvosty, které za trvání Druhé 
světové války nakradli...
Hrají: Matt Damon, George Cloo-
ney, Cate Blanchett…
Vstupné: 120,- Kč
112 minut P-12

Sobota 1. březen/20:00 hodin

NĚŽNÉ VLNY – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Sympatický Vojta je nesmělý  
a jeho rodina praštěná. Cholerický 
tatínek, který kdysi nepřeplaval 
kanál La Manche, z něj chce mít 
závodního plavce a milující ma-
minka, bývalá hvězda dětské lední 
revue, vidí v synovi talentované-
ho pianistu. Jenže Vojta má docela 
jiné priority...
Hrají: Vica Kerekes, Vojtěch Dyk, 
Jan Budař …
Vstupné: 80,- Kč
103 minut P-12

Neděle 2. březen/15:00 hodin
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ – 2D
Kanada/Jižní Korea/Animovaný/
Komedie/. Český dabing.
Veverčák Surly a jeho krysí ka-
marád Buddy mají něco za lubem. 
Zima se nezadržitelně blíží a oni 
přemýšlí, kde ve městě nashro-
máždí zásoby. Zoufalá doba si 
žádá zoufalé činy, a proto se spo-
lečně se svými kumpány pokusí 
vykrást obchod s oříšky. Nic ale 
není tak jednoduché, jak se jim na 
první pohled zdálo…
Vstupné: 100,- Kč
86 minut MP

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 7. březen - 20:00 hodin
BÍLINSKÉ 80´

Vystoupí nestárnoucí zpěvák 
PETR KOTVALD 

Proslavil se především  
v duu se Standou Hložkem  

a písničkou Holky z naší 
školky. Od vzniku písničky 

uplynulo už 32 let. Petr 
Kotvald vystupuje také sólově 

a s tím si mnozí jistě spojí 
píseň Mumuland.

Vstupné: 200,- Kč na místě; 
150,- Kč v předprodeji; 
vstupné 120,- Kč pro ty, 

kteří přijdou se zakoupenou 
vstupenkou z koncertu Petera 

Nagyho.

Úterý 25. březen - 8:30 hodin
17. ročník

PĚVECKÁ SOUTĚŽE 
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

2014

Soutěž MŠ, ZŠ, Středních  
a Uměleckých škol ve zpěvu.

Uzávěrka přihlášek  
11. března 2014.

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky.

Pátek 7. březen/17:30 hodin

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE – 2D
USA/Fantasy/Akční/Mysteriózní. 
České titulky.
Rose Hathaway je dampír. Dam-
pír je napůl člověk / upír. Jsou to 
strážci Morojů, klidných a smr-
telných upírů, žijících diskrétně  
v našem světě...
Hrají: Zoey Deutch, Lucy Fry, 
Danila Kozlovskij …
Vstupné: 100,- Kč
97 minut P-12

Pátek 7. březen/20:00 hodin

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE 
NEŘÍKÁ – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Smuteční hostina v Bohušově síd-
le. Jsou tu všichni, které známe  
z původního filmu. Zjišťujeme, že 
Bohuš si postavil ohromné sídlo 
ve farmářském stylu obklopeném 
zoologickou zahradou...
Hrají: Bolek Polívka, Ivana Chýl-
ková, Anna Polívková …
Vstupné: 100,- Kč
106 minut P-12

Pátek 7. březen/22:00 hodin
300: VZESTUP ŘÍŠE – 3D
USA/Akční/Drama/Válečný/. 
České titulky.
Pokračování epické ságy podle 
nového komiksového románu 
Franka Millera Xerxes, vyprávě-
ného úchvatným vizuálním sty-
lem úspěšné série 300, se přesou-
vá na nové bojiště...
Hrají: Lena Headey, Eva Green, 
Rodrigo Santoro …
Vstupné: 140,- Kč
102 minut P-15

Sobota 8. březen/17:30 hodin
PAMÁTKÁŘI – 2D
USA/Drama/Válečný/Komedie/. 
České titulky.
Hrají: Matt Damon, George Cloo-
ney, Cate Blanchett…
Vstupné: 120,- Kč
112 minut P-12

Sobota 8. březen/20:00 hodin

BABOVŘESKY 2 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvným obrázkem ze života 
v současné vesnici, která s nad-
hledem a komediální nadsázkou, 
tak trochu v duchu Slunce, seno, 
sleduje kupící se nedorozumění  
a souhry náhod, které pořádně za-
motají hlavu její obyvatelům.
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková …
Vstupné: 120,- Kč
110 minut P-12

Neděle 9. březen/15:00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ PANA 
PEABODYHO A SHERMANA – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Rodinný/Sci-Fi. Český dabing.
Pan Peabody je vynálezce, ši-
kovný podnikatel, držitel Nobe-
lovy ceny, gurmán, dvojnásobný 
olympijský vítěz, génius...a sho-
dou okolností je také pes. Díky 
jeho nejgeniálnějšímu vynálezu, 
Časomatu, se on i jeho adoptivní 
syn Sherman mohou volně pohy-
bovat v čase a na vlastní kůži tak 
prožívat historické události, které 
měnily dějiny...
Vstupné: 140,- Kč
95 minut/zvuk DD 5.1/MP

inzerce 0314/Bz

Prodám dveře vchodové plastové 
a okna, bílá a zlatý dub. Dále plechové 
dveře do  stávající zárubně a  kom-
pletní oplocení - bránu, branku a ple-
tivo. Nové z  neuskutečněné stavby. 
Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709

BZ0314_MiroslavJiranek.indd   1 24.2.2014   14:11:12
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„Čaj o páté“ PETR MARTINÁK

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE

Městská knihovna oznamuje dětským čtenářům
V době jarních prázdnin (3. 3. – 7. 3. 2014) bude dětské od-
dělení centrální knihovny na Mírovém náměstí otevřeno:

Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý 9:00 – 12:00 13:00 – 17:30 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 17:30 

PŘIVEĎ SVÉHO KAMARÁDA
V rámci celostátní akce „BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ“ jsme 
pro děti připravili akci s názvem „Přiveď svého kamaráda“. 

Oznamujeme všem čtenářům, že v období od 1. 3. 
do 31. 3. 2014 vyhlašujeme tzv. „čtenářskou amnes-
tii“. Všichni zapomnětlivci můžou vrátit zapůjčené 
knížky a časopisy bez sankčních poplatků. 

Pokud tedy patříte k těm 
čtenářům, kteří májí nějaký 
restík a nevrátili jste zapůj-

čené tituly včas, využijte této 
možnosti. 
Mgr. Zdena Jílková, vedoucí MěK

Každý registrovaný dětský čte-
nář, který přivede v průběhu mě-
síce března svého kamaráda do 
knihovny, aby se přihlásil, bude 

odměněn prodloužením své stá-
vající registrace o půl roku. Ne-
čtenář bude mít registraci také půl 
roku zdarma.

Odpolední setkání s hercem, 
televizním a rozhlasovým 
moderátorem, imitátorem. 
V úterý 11. 3. od 17:00 ho-
din,Výstavní síň U Kostela  
v Bílině. Povídání o hereckých  
a životních osudech i o kres-
lení, které se stalo zatím jeho 
nejmladší zálibou. Pořadem 
provede Petr Mácha.

Už na škole se projevovaly jeho 
schopnosti bavit lidi. Organizo-
val studentské besídky a plesy, 
které i sám moderoval. V té době 
začíná imitovat první osobnosti. 
Na vojně se úspěšně účastnil 
Armádních Soutěží Umělecké 
Tvořivosti, kde se umisťoval na 
prvních místech se svými zábav-
nými vstupy a scénkami. A prá-
vě na vojně se zrodila myšlenka 
věnovat se práci baviče a mode-
rátora více.
Na frekvencích Čro OL pracoval 
jako rozhlasový moderátor, kde 
měl denně i svůj samostatný zá-
bavný pořad.

V roce 2001 výrazně zabodoval  
v konkurzu televize Nova a rok mo-
deroval ranní pořad Snídaně s No-
vou. Díky jeho imitátorským vstu-
pům byl obsazován i do večerních 

zábavných pořadů. Některé z nich  
i sám moderoval. V současné době 
je hostem mnoha zábavných pořa-
dů nejen televize Nova, ale i ostat-
ních televizí v ČR a na Slovensku.

Odpoledne zpestří krátkým vy-
stoupením pěvecký sbor ZUŠ 
G. Waltera v Bílině pod ve-
dením pedagogů J. Bidrmana  
a V. Duchoslavové. 

28. únor 2014 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 9



Rada města Bílina na své 4. schůzi konané 24. února 2014 mimo jiné:

Okresní kolo mezinárodní soutěže 

v programování Baltie 2014

Proběhlo v DDM v Bílině v pátek 21. 2. 2014. Mezi sebou 
se utkalo 22 borců z DDM Bílina, ZŠ Bílá Cesta Teplice  
a přijeli i děti za Selli Žatec.

Programátoři měli za úkol vy-
řešit 6 různě náročných úloh a 
poslat je k hodnocení. Okresní 
kolo dopadlo pro Bílinské děti 
velmi dobře. Jedině kategorii 
nejmladších žáků vyhrál Voj-
těch Kubát ze ZŠ Bílá Cesta 
ale hned v závěsu za ním byl 
náš Jakub Martinovský a Jan 
Zdeněk a mile překvapil i úpl-
ný začátečník Michal Švec.
Nejobsazenější byla kategorie 
žáků 4. – 6. třída, kde se mezi 

sebou utkalo 13 dětí. V téhle 
konkurenci obsadil první mís-
to náš Matěj Špinka a v závěsu 
za ním Lukáš Moravec. Pěkné 
5. místo obsadil i Petr Havlí-
ček. Do obou starších kategorií 
se přihlásili pouze bílinští pro-
gramátoři, tím mají postup do 
vyššího kola jistý.
Krajské kolo proběhne rov-
něž v Bílině a to ve středu  
27. března.

Eva Klasová

Schválila:
■  Uzavření darovacích smluv 

mezi Mgr. Annou Spáčilovou 
– Lékárna Salvia, Bílina, jako 
dárcem a městem Bílina jako 
příjemcem. Předmětem smluv 
je přijetí peněžitého daru ve 
výši 7 000 Kč pro Klub dů-
chodců I, Aléská 265 a přijetí 
peněžitého daru ve výši ve výši 
2.000 Kč pro Klub důchodců II, 
Havířská 583.

■  Navýšení rozpočtu Měst-
ských technických služeb Bí-
lina na úhradu odpisů ve výši 
120 420 Kč na nově zařazený 
odepisovaný majetek a záro-
veň schvaluje odpisový plán 
na rok 2014 ve výši 2 323 916 
Kč.

■  Navýšení rozpočtu:
●  odboru sociálních věcí a zdra-

votnictví pro Klub důchodců 
I. ve výši 15 000 Kč na spole-
čenské a kulturní akce,

●  MŠ Síbova v celkové výši  

25 000 Kč na poznávací výle-
ty a návštěvy divadla,

●  ZŠ Za Chlumem v celkové 
výši 35 000 Kč na Chlumiá-
du, návštěvu IQ parku Libe-
rec, Terezína, zámku Sychrov 
a reprezentaci školy,

●  ZŠ Lidická v celkové výši  
30 000 Kč na výlety do Dráž-
ďan, farmu Babiny, do Prahy 
a do Nymburka.

■   Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
●    Bílinskou přírodovědnou 

společností jako příjemcem 
ve výši 20 000 Kč na přípra-
vu dětí na soutěže v rámci 
oddílu Bílinské sojky,

●    Svazem důchodců jako pří-
jemcem ve výši 10 000 Kč na 
sportovní hry a zájezd.

■   Udělení výjimky na uzavření 
smlouvy o poskytnutí finanč-
ní dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a TJ 
NOLA Teplice jako příjemcem 
ve výši 10 000 Kč na Jarní at-
letiku spastiků a ve výši 20 000 
Kč na Mistrovství ČR v atleti-
ce spastiků, vše hrazeno z pro-
gramu podpory společenských  
a zájmových organizací.

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí finanční dotace z programu 
podpory kultury a literární fond 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a:
●    Bílinskou přírodovědnou spo-

lečností jako příjemcem ve 

výši 25.000 Kč na brožova-
nou publikaci s botanickými 
a zoologickými krásami hor,

●    Pure music, o. s., jako pří-
jemcem ve výši 25 000 Kč na  
10. ročník Roots & Blues fes-
tival 2014.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a hudební sku-
pinou GROCK, o. s., jako pří-
jemcem ve výši 30 000 Kč na 
5. ročník mezinárodní soutěže 
rockových skupin FlyUp.

■  Uzavření dohody o provede-
ní technického zhodnocení 
budovy č. p. 462 na pozemku 
p. č. 1191 a budovy č. p. 206, 
na pozemku p. č. 430 obojí  
v k. ú. Bílina mezi městem Bíli-
na a Hornickou nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, jejímž 
předmětem je zhodnocení výše 
uvedených budov a revitalizace 
kotelny, včetně topného kanálu.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a AVZO tech-
nických sportů a činností Bílina 
jako příjemcem ve výši 5 000 
Kč na plánované akce v roce 
2014, hrazeno z rozpočtu města 
na rok 2014

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SK SIAD 
Bílina jako příjemcem ve výši 
11 000 Kč na plánované akce  
v roce 2014, hrazeno z rozpočtu 
města na r. 2014.

■  Ukončení smlouvy o nájmu  
č. 585, uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  
a panem Davidem Pánkem 
jako nájemcem, nebytového 
prostoru o celkové výměře 
37,82 m2, solárium, na adre-
se Mírové náměstí 46, Bílina, 
dohodou k 28. 2. 2014, dle žá-
dosti nájemce.

■  Žádost Podkrušnohorského 
Gymnázia, Bílina, o prominu-
tí pronájmu v KD Fontána na 
oslavu Dne učitelů Bílinský 
bakalář.

■  Přijetí daru od společnosti ČEZ, 
a. s., Praha, pro ZŠ Za Chlu-
mem za účelem podpory pro-
jektu „Pokračování ve výmě-
ně dlažby na chodbách ZŠ Za 
Chlumem“ ve výši 200 000 Kč.

■  Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 19. 2. 2014. Zároveň 

schvaluje bytový pořadník na  
I. pololetí roku 2014, dle návrhu 
předloženého bytovou komisí.

■  Směrnici č. 2/2014 o nájemném 
z prostor sloužících k podnikání 
s platností od  1.  1. 2014, kte-
rá nahrazuje směrnici č. 1/2012  
o výši nájemného z nebytových 
prostor z  1. 7. 2012.

■  Rozšíření pojistného krytí na 
pojistnou událost vzniklou pů-
sobením pojistného nebezpečí 
„vodovod“, kdy limit plnění 
je ve výši 100 000 Kč, spolu-
účast 1 000 Kč a roční pojist-
né 5 000 Kč.

■  Záměr realizace I. etapy roz-
šíření veřejného osvětlení Za 
Chlumem za bl. 2.

■  Žádost občanského sdruže-
ní Automotosport Osek, o. s.,  
k povolení konání automobilo-
vého závodu do vrchu na území 
města Bílina 12. 4. 2014.

■  Žádost ZUŠ Gustava Waltera  
o použití vlastního investičního 
fondu na pořízení zvonkohry 
zn. Bergerault GSER ve výši  
64 800 Kč.

■  Zpracování žádosti o dotaci od-
bornou firmou a předložení žá-
dosti o dotaci v rámci 22. výzvy 
Integrovaného operačního pro-
gramu, prioritní osy 2, Zavádě-
ní ICT v územní veřejné správě.

Zamítla:
■  Žádost sdružení Českého auto-

sportu o povolení konání moto-
turistické akce – RPR Memoriál 
Dalibora Janka na území města 
Bíliny  5.  4. 2014.

Vzala na vědomí:
■  Zápis komise pro školství, kul-

turu a sport z  3. 2. 2014.
■  Informaci vedoucí finančního 

odboru o provozu mateřských 
škol během letních prázdnin 
2014.

■  Rozpis zájezdů pro občany 
města Bíliny v roce 2014 včetně 
navrhované ceny jízdného.

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)
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Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, konaném 13. února 2014 mimo jiné:

Schválilo:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory so-
ciálního začleňování ve městě 
Bílina mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a :
■  společností White Light I., o. s., 

jako příjemcem, na projekt „Co 
budeš dělat venku?!“. Ve výši 
228 000 Kč,

■  Slavomilem Fischerem, Ph.D., 
MBA, Ústí nad Labem, jako 
příjemcem, na projekt „Pra-
covní diagnostika, poradenství  
a pracovní rehabilitace“ ve výši 
359 000 Kč,

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská, 
Bílina, ve výši 68 000 Kč  
z Programu podpory sociální-
ho začleňování ve městě Bílina 
na projekt „Komplexní péče  
o sociálně znevýhodněné žáky 
– rozšíření služeb SPC“.

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
ve výši 200 000 Kč z Programu 
podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina na projekt „Ži-
jeme spolu 2014“.

■  Přesun finančních prostředků 
ve výši 1 500 000 Kč z rozpoč-
tu odboru správního a vnitřních 
věcí do rozpočtu odboru nemo-
vitostí a investic na provedení 
opravy bazénu letního koupa-
liště Kyselka s tím, že na zho-
tovitele bude vypsáno výběrové 
řízení.

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí neinvestiční dotace v celkové 
výši 700 000 Kč na zabezpeče-
ní lékařské pohotovostní služby 
ve spádové oblasti města Bílina 
na rok 2014, mezi Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem  
a městem Bílina jako příjemcem. 

■  Uzavření smlouvy o podmín-
kách provozování lékařské po-
hotovostní služby ve spádové 
oblasti města Bílina a poskyt-

nutí finanční dotace v celkové 
výši 960 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem  
a Hornickou nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
příjemcem, na rok 2014. 

■  Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina, jako pře-
vodcem a KC Kaskáda jako 
nabyvatelem, kdy předmětem 
smlouvy je převod movitého 
majetku – informačního zvuko-
vého panelu v pořizovací ceně 
473 887 Kč. 

■  Žádost manželů Jany  
a Václava Králových o 
půjčku z fondu rozvoje by-
dlení na rok 2014 ve výši 
30 000 Kč na zřízení eko-
logického topení v objektu  
v Bílině, Na Větráku 402/26. 

■  Žádost pana Jozefa Jurča o půjč-
ku z fondu rozvoje bydlení na 
rok 2014 ve výši 50 000 Kč na 
obnovu fasády a ve výši 50 000 
Kč na výměnu oken objektu  
v Bílině, Mostecká 416/13. 

■  Podání žádosti o dotaci Mini-
sterstvu pro místní rozvoj ČR 
z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť pro rok 
2014 na projekt Regenerace 
panelového sídliště – Bílina, 
Teplické Předměstí III. etapa 
a zároveň schvaluje finanč-
ní spoluúčast města ve výši  
4 185 275 Kč.

■  Plán činnosti kontrolního výbo-
ru na rok 2014.

■  Činnost rady města v samo-
statné působnosti za období od  
4. 12. 2013 do 22. 1. 2014.

Zamítlo:
■  Žádost pana Jana Šámala o udě-

lení výjimky z obecně závazné 
vyhlášky města č. 4/2013 o re-
gulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných 
her pro provozovnou Husitská 
bašta, v ul. Komenského v Bí-
lině.

■  Nabídku manželů Jaroslava  
a Lenky Třešňákových a Ja-
romíra Třešňáka na odkoupe-
ní pozemku p. č. 407/4 a p. č. 
407/5 k. ú. Bílina.

Nezaujalo stanovisko:
■  K rozpočtovému výhledu města 

Bíliny na roky 2015 – 2016.

Vzalo na vědomí:
■  Rezignaci Ing. arch. Vladimíra 

Volmana, zvoleného za B10, na 
mandát člena ZM Bíliny, a to  
k 21. 1. 2014 a Mgr. Magdaleny 
Závodské, zvolené za B10, na 
mandát členky ZM Bíliny, a to 
k 21. 1. 2014.

■  Prohlášení Ing. Richarda Haz-
dry (Severočeši.cz) členem ZM 
Bíliny k 22. 1. 2014, s náleži-
tostmi složení slibu 13. 2. 2014 

a MUDr. Jiřího Závodského 
(B10) členem Zastupitelstva 
města Bíliny k 22. 1. 2014,  
s náležitostmi složení slibu  
13. 2. 2014. 

■  Dotazy členů ZM, Ing. Petra 
Rosenkranze s tím, že na jed-
notlivé dotazy byla podána pí-
semná odpověď a pana Pavla 
Prchala, na které byla podána 
ústní odpověď. Dále dotaz čle-
na ZM, pana Oldřicha Bubeníč-
ka, týkající se situace v býva-
lém azylovém zařízení Červený 
Újezd s tím, že na dotaz byla 
podána ústní odpověď.

■  Informace o srovnávací studii 
obchvatu města – varianta X.

■  Návrh členky ZM, paní Jitky 
Brejníkové, na zajištění bezbarié-
rového přístupu do plavecké haly.

■  Zápis z jednání finančního 
výboru z 27. 1. 2014 a zápis  
z jednání kontrolního výboru  
z 29. 1. 2014.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

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)
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Mladí florbalisté z DDM zamířili do Oseka

výsledky ddm Bílina:
DDm Bílina orange - DDm Bílina green 8:2

DDm Bílina orange - DDm Duchcov 2:4

DDm Bílina green - DDm Osek I 0:11

DDm teplice - DDm Bílina orange 2:4

DDm Bílina green - DDm teplice 1:7

DDm Osek I - DDm Bílina orange 2:5

DDm Osek II - DDm Bílina green 3:0

DDm Osek II - DDm Bílina orange 0:3

DDm Bílina green - DDm Duchcov 0:12

V sobotu 8. února pořádal DDM Osek florbalový turnaj pro děti 
ve věku do 10 let. Na tento turnaj vyslal Dům dětí a mládeže  
v Bílině dva týmy - DDM Bílina Orange a DDM Bílina green. 

Celkem se turnaje účastnilo šest 
týmů - DDM Osek I, DDM Osek 
II, DDM Teplice, DDM Du-
chcov a již zmiňované dva týmy 
z Bíliny, které se všechny utkaly 
ve vzájemných zápasech. Bylo 
vidět hodně zajímavých utkání 
plných bojovnosti a florbalové-
ho umění. Bílině se vedlo střída-
vě, kdy tým DDM Bílina orange 
skončil až po dodatečných ná-
jezdech na výborném druhém 
místě a DDM Bílina green, tvo-
řený převážně začínajícími flor-

balisty, na šestém místě. I tak  
v jeho zápasech byla vidět velká 
bojovnost, která je příslibem do 
budoucna.

Za DDM Bílina nastoupili:
DDM Bílina orange - Bureš Fi-
lip, Klíma Ondřej, Milichovský 
Adam, Pavlík Leo, Záhorec Petr, 
v brance Maška Ondřej
DDM Bílina green - Fiala Pavel, 
Kohout Jiří, Pock Dominik, Ša-
ffek Jakub, Šebek Jakub, v brance 
Jeřábek Tomáš

Stříbrná medaile pro Filipa Očka z ledu Kralup
Další velký úspěch zaznamenal oddíl krasobruslení HC Draci Bílina. Reprezentanti Bílina ces-
tovali na led do Kralup a zpět přivezli opět medaile. Zlato získala Marie Švarcová a stříbro do 
Bíliny veze velký talent krasobruslení Filip Očko. Podrobnosti k závodů naleznete v článku.

Hned v první ranní kategorii 
(kat. nejmenších do 6 let) v sil-
né konkurenci 19ti startujících 
ze 12ti oddílů po vynikajícím 
výkonu vybojoval Filip Očko 
krásné 2. místo a přivezl do 
Bíliny stříbrnou medaili.  Zví-
tězila Sabolová a třetí skončila 
Myšková (obě Kralupy n.Vl.).
Ve večerních hodinách nastoupi-

la na start 12ti letá Marie Švarcová 
a ve své věkové kategorii do 15ti 
let po čistě předvedené volné jízdě 
s velkým náskokem zvítězila před 
Ptáčníkovou (Kralupy n.Vl.), třetí 
skončila Pidrmanová (Louny). Do 
Bíliny přivezla další zlatou medaili. 
Oba závodníci HC Draci Bílina jsou 
zatím hodně úspěšní,  Marie Švarco-
vá získala již 8 zlatých, 1 stříbrnou 

a 2 bronzové medaile, malý Filip 
Očko si vybojoval  již 2 stříbrné.  
V úterý odjíždí Marie Švarcová jako 
jediná zástupkyně našeho oddílu na 
závod Evropského kritéria do Vídně, 
po návratu ji hned 1. března čeká po-
slední závod Poháru ČKS v Chebu 
a 8. března bude společně s Filipem 
Očkem reprezentovat Bílinu na zá-
vodech v Drážďanech.
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