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Andrea Kačírková a Jana 
Vocásková z Bíliny si vybojovaly 
svým výkonem 2. místo
 Foto: Václav WeberZástupci ze ZŠ Aléské  Foto: Václav Weber

Vážení spoluobčané,
od prvního dubna má Bílina nové 
vedení města. Poprvé za 25 let 
odpovídá tomu, co si občané ve 
volbách zvolili. Vítězná strana 
má starostu, kandidáta s nejvyš-
ším počtem hlasů. Druhá stra-
na 1. místostarostku, třetí strana  
2. místostarostku. Na čtvrtém mís-
tě skončila nejsilnější opoziční 
strana. Proto jí byl nabídnut post 
předsedy kontrolního a finanční-
ho výboru. Vedení města bylo do-
hodnuto již po říjnových volbách  
a v opakovaném hlasování jen 
občané dohodu potvrdili. Zastupi-
telstvo prošlo rozsáhlou obměnou, 
dvě třetiny zástupců občanů složi-

li slib poprvé. V radě města mám 
určité zkušenosti pouze já. Právě 
nové tváře mohou přinést městu 
ztracenou prestiž a občanům napl-
nění očekávání.
Prvním úkolem je schválení roz-
počtu na letošní rok. Úkol velice 
důležitý, ale velice náročný. Nor-
málně se rozpočet připravuje tři 
čtyři měsíce. Nyní na to měla rada 
města přesně 12 dnů. Tedy posou-
dit připravený návrh. Proto bude 
na zasedání 29. dubna schvalován 
„provozní“ rozpočet a pouze ně-
kolik rozpracovaných investičních 
akcí. Další budou po prostudování 
předloženy na červnové zasedání 

zastupitelstva. Víme, co je potře-
ba v naší nemocnici, co potřebují 
naše základní a mateřské školy či 
Dům dětí a mládeže. To, co koali-
ce slíbila v programovém prohlá-
šení, bude plnit. Ale problémy se 
budou řešit postupně, bez unáhle-
ností a emocí.
Za hlavní považujeme bezpeč-
nost a pořádek ve městě, lázně, 
pivovar, kasárna. Zřízen bude 
odbor školství a kultury, novou 
podobu dostane KC Kaskáda  
a Bílinský zpravodaj. Úzkou spo-
lupráci navážeme s Úřadem prá-
ce a Policií ČR.

Oldřich Bubeníček

Bořeňská čarodějnice přivítala tanečníky
Třetí část letošního 18. ročníku 
soutěžního cyklu Bořeňská čaro-
dějnice pokračoval hned ve dvou 
dnech – ve středu a ve čtvrtek  
15. a 16. dubna. V městském di-
vadle se tentokrát sešli dětští ta-
nečníci.
První den přišly na řadu první 
tři kategorie určené školám. Za 
mateřské školy přijely děti jen  

z jediné školky, a to z Dubí. Di-
vadlo na úvod rozzářily skladbou 
Malé hvězdičky. V dalších ka-
tegoriích soutěžily děti z první-
ho a druhého stupně základních 
škol. Bílinu reprezentovala ze-
jména ZŠ Aléská, ale i bílinská 
část Podkrušnohorského gymná-
zia vyslala své zástupce. Čtvrtá 
kategorie určená pro základní 

umělecké školy, tělovýchovné 
jednoty, domy dětí a mládeže  
a taneční studia pokračovala ná-
sledující den. I zde měla mít Bíli-
na původně své zástupce, ale kvů-
li nemoci vedoucí všech souborů 
Petry Běláčové bílinská ZUŠ svou 
účast odvolala. Diváci tak mohli 
zhlédnout pouze vystoupení bí-
linských dívek Andrey Kačírkové  
a Jany Vocáskové, které soutěžily 
za sebe a uspěly – skončily na dru-
hé příčce.
Všechny kategorie byly rozděle-
ny do podkategorií a k vidění tak 
byla moderna, klasika a mažoret-
ky, jednotlivci či kolektivy. Cestu 
do Bíliny si malí tanečníci našli  
z Mostu, Braňan, Dubí, Trmic, Hor-
ního Jiřetína, Duchcova a Teplic.  
V porotě usedli vedoucí hereckého 
kroužku mladých talentů Mgr. Sva-
topluk Vašut, ředitelka KC Kaskáda 
Halka Žáčková a vedoucí aerobiku 
v DDM Bílina Věra Ryjáčková. 
Sympatického moderování se již 
tradičně ujal Jiří Fait. JaS

Čarodějnice se opět slétnou
Noc z 30. dubna na 1. května je 
známá jako pálení čarodějnic. 
Nazývá se také Filipojakubská 
noc, Valpuržina noc nebo Bel-

tine. Je to velmi starý lidový 
zvyk. Lidé věřili, že v noci před 
svatým Filipem a Jakubem jim 
nad hlavami lítají na košťatech 

čarodějnice, které tu noc měly 
ještě větší magickou sílu než 
jindy. 

pokračování na straně 8

V tištěné verzi minulého čísla 
došlo k tiskové chybě v článku 
Město má nové vedení. Ve dvou 
výskytech je zde KSČ místo 
správného názvu KSČM. Tímto 
se omlouváme. Jana Šimáčková



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

 Foto: Václav Weber

Z deníku Policie ČR

DDM Bílina - program akcí v květnu

Ženě vytRhl mObil Z Ruky
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině okradl 
ženu o mobilní telefon. Využil 
chvíle, kdy poškozená telefono-
vala, vytrhl jí přístroj v hodnotě 
4 tisíce korun z ruky a dal se na 
útěk. Pokud se podaří lapku do-
padnout, hrozí mu trestní stíhání 
pro přečin krádeže a až dvouleté 
vězení.

vlOuPání dO auta 
ObjasněnO
Bílinští policisté objasnili případ 
vloupání do vozidla, ke kterému 
došlo koncem března na sídlišti 
Za Chlumem. Tehdy ještě nezná-
mý pachatel rozbil boční okénko 
auta, ze kterého odcizil 15 sad 
ložního povlečení v hodnotě přes 
tři tisíce korun.
Prověřováním se podařilo ustano-
vit osobu 20letého muže, který se 
k vloupání do auta přiznal, ve vý-
povědi uvedl, že povlečení prodal 
neznámé osobě za pár stokorun. 
Policisté mu sdělili podezření  
z přečinu krádeže, za který může 
jít až na dva roky za mříže.

vykRadené vOZidlO
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině vykradl 
osobní vozidlo. Po rozbití okén-
ka vnikl do auta, ze kterého si 
odnesl elektronickou cigaretu  

 2. 5. sobota 12:00 – 16:00
BÍLINSKÝ JARMARK
Kyselka – rRůžový palouček
výtvarné dílny, autodráha, soutěže, dětský koutek
 7. – 8. 5. čtvrtek – pátek 18:00 – 10:00
DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY
pro děvčata do 12 let, v ceně je večeře a snídaně
platby do 5.5. cena: 170 Kč
 11. 5. pondělí 16:00 – 8:00
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
 cena: 20 Kč
 15. 5. pátek od 16:30
RODINNÝ SEDMIBOJ
pro rodinné týmy (dospělý 18+a 1 dítě),zábav-
né soutěže
přihlášky a platby do 13.5. cena: 80 Kč
 15. – 16. 5. pátek – sobota od 16:00
ZÁVODY NA AUTODRÁZE 
KRUŠNOHORSKÝ POHÁR 
akce pro členy automodelářského kroužku

 16. 5. sobota 9:00 – 15:30
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC PRAHA
výlet do modelového království železnic
přihlášky a platby do 12. 5.
 cena: 440 Kč/dítě, 540 Kč/dosp.
● 9:00-18:30
BÍLINSKÁ TROFEJ - KENDÓ
od 5 let, turnaj kendó, Černá hala/Studentská ulice
 cena: 250 Kč
● 10:00-12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 16
pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv
 cena: 30 Kč/hod.
● 10:00-12:00
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU
 cena: 40 Kč
 22. 5. pátek 16:00 – 18:00
PANENKA Z PĚNOVKY 
pro děti od 9 let, výroba paneky z pěnovky
přihlášky a platby do 20.5. cena: 120 Kč

 22. – 23. 5. pátek – sobota 18:00 – 10:00
NOC S TECHNIKOU
tradiční víkend pro děti od 10 let, snídaně v ceně
přihlášky a platby do 20. 5. cena: 140 Kč
 23. 5. sobota 10:00 – 12:00
OKRASNÁ PTAČÍ BUDKA
pro děti od 8 let platby do 19. 5. cena: 150 Kč
 25. 5. pondělí 16:00-18:00 
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH 
 cena: 20 Kč
● 16:00 – 18:00
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V AEROBIKU 
od 5 do 13 let, platby do 22.5. cena: 20 Kč 
● 17:00-18:30
KAVÁRNA MALUJ 
pro děti od 8 let - pracovní oděv, obuv 
platby do 20. 5. cena: 50 Kč
 28. 5. pátek 16:00 – 19:00
MALOVANÉ TENISKY
Pro děti od 9 let, malování na tenisky podle 

šablon nebo vlastní fantazie
přihlášky a platby do 13.5. cena: 60 Kč
 29. 5. pátek 16:00 – 18:00
SEMINÁŘ BALTIE
příprava na mezinárodní kolo
přihlášky a platby do 28. 5. cena: 50 Kč
finaliské z ddm bílina zdarma
 30. 5. sobota 10:00-12:00
KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 17 
pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv
 cena: 30 Kč/hod.
● 10:00 – 12:00
VELKÁ SPORTOVNÍ SOBOTA 
V KLOKÁNKU
 cena: 40 Kč
● 9:00 – 13:00 
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY TEPLICE 
prezentační stánek a dílny
Chystáme:
 11. 6. – DEN PRO DĚTI

Přihlašte se na letní tábory: nabídku najdete na našich webových stránkách www.ddmbilina.cz

a hydraulický zvedák, celkovou 
škodu oznamovatel vyčíslil na 
dva a půl tisíce korun. V případě 
dopadení hrozí zloději za spá-
chání přečinu krádeže až dvou-
leté vězení.

ZmiZely kameninOvé hRnce
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se na Bílinsku 
vloupal do rekreační chaty. Po 
překonání okna vnikl do chaty, ze 
které odcizil pět kameninových 
starožitných hrnců. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování 
domovní svobody, za které trestní 
zákoník stanoví až tříletý trest od-
nětí svobody.

Žena se vlOuPala dO sklePa
Z přečinů krádeže a porušování 
domovní svobody je podezřelá 
44letá žena, která vykradla sklepy 
v Bílině. Podle zjištěných důka-
zů po poškození skleněné výplně 
okna vnikla do suterénu panelo-
vého domu, kde se vloupala do 
několika sklepních kójí. Odnesla 
si tři páry kolečkových bruslí, 
cestovní zavazadla a další věci, 
celková škoda na odcizených vě-
cech a poškození přesáhla částku 
deset tisíc korun. Policisté ženě 
sdělili podezření z přečinů, za kte-
ré jí v případě odsouzení hrozí až 
tříletý trest odnětí svobody.

Mobilní služebna opět  
v ulicích
Několik měsíců oby-
vatelé Bíliny neměli 
možnost vidět již 
tradiční součást 
města – mo-
bilní služebnu 
městské po-
licie. V břez-
nu se vrátila 
a opět slouží 
městu.
Důvodem její-
ho dočasného 
odstavení byla 
závada pod-
vozku: „Jelikož 
se jedná o aty-
pické vozidlo, 
se kterým nejsou 
standardní díly kom-
patibilní, musely být 
náhradní díly vyrobeny na míru, 
což nebylo úplně jednoduché,  
a doba dodání se tím prodlouži-
la,“ vysvětlil důvody delší nepří-
tomnosti služebny tiskový mluvčí 
městské policie František Krejčí.
Služebna nejčastěji stává na Teplic-
kém Předměstí a u pečovatelských 
domů. Vidět ji ale lidé mohou na 
různých stanovištích po celém 
městě. Služebna přejíždí i o pár 
ulic: „Strážníci zaparkují, jdou na 
pochůzku, poté přejedou třeba jen 
o pár ulic dál a opět projdou okolí. 

Nezůstávají ve služebně, z níž okolí 
sledují kamery,“ popsal fungování 
služebny František Krejčí.
Mobilní služebna má především 
psychologický účinek a preven-
tivní charakter. Potencionální 
pachatele odrazuje již pouhá pří-
tomnost mobilní služebny, neboť 
vědí, že kde je služebna, jsou  
v okolí i strážníci. „Služebna nám 
pomáhá, je to pro nás silný pre-
ventivní nástroj,“ uzavřel Franti-
šek Krejčí. JaS
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Bílinská pobočka Podkrušnohor-
ského gymnázia Most Foto: JaS

Ředitel bílinské městské policie 
Pavel Ryjáček

Maturity za dveřmi

Silnice 1/13 bude opravena

Třiačtyřicet defibrilátorů od Ústeckého kraje bude 
zachraňovat další lidské životy

Pomalu se blíží maturity, a tak  
i studenti bílinské pobočky Podkruš-
nohorského gymnázia brzy okusí 
atmosféru zkoušky dospělosti.
V Bílině je jedna maturitní třída  
a k maturitní zkoušce je přihlášeno 
24 studentů. Ve školních lavicích jim 
zbývá už jen doslova pár dní, výuka 
končí ve čtvrtek 30. dubna. Ten den 
studenti, kteří úspěšně ukončí školní 
rok, dostanou vysvědčení.
Dlouho po vysvědčení však odpo-
čívat nebudou. Písemná zkouška 
společné části maturity, složená  
z českého jazyka a cizího jazyka či 
matematiky podle výběru studenta, 
začíná v pondělí 4. května. V této 
části dalo matematice před cizím 
jazykem přednost osm studentů.
Týden následující po písemné 
části zkoušky je „svatý“, tedy 
přípravný – poslední šance ma-

turantů dostat do hlavy potřebné 
znalosti pro ústní zkoušku jak spo-
lečné, tak profilové (školní) části. 
Bude trvat od 11. do 17. května. 
Od 18. do 22. května pak na stu-
denty skládající zkoušku dospělos-
ti čeká křest ohněm.
V profilové části si studenti mohli 
vybrat dějepis, zeměpis, základy 
společenských věd, matematiku, 
fyziku, chemii, biologii, informační 
a komunikační technologie a také 
cizí jazyk, který si ovšem musí vzít 
povinně, pokud z něj nematurují ve 
společné části. „Studenti si k matu-
ritní zkoušce vybírají předměty pře-
devším s ohledem na budoucí stu-
dium na vysoké škole či nástavbě.  
V letošním roce bude nejvíce stu-
dentů maturovat z biologie, země-
pisu a základů společenských věd. 
Ti, kteří chtějí dále studovat příro-
dovědné obory na VŠ, si vybrali 
maturitní zkoušku z matematiky ve 
společné části a v profilové disciplí-
ny typu chemie, fyzika či biologie. 
Studenti, kteří se chtějí věnovat stu-
diu humanitních oborů, si většinou 
ve společné části vybírají cizí jazyk 
a k tomu v profilové části např. zá-
klady společenských věd, dějepis, 
zeměpis,“ vyjmenovala různé kom-
binace předmětů zástupkyně ředite-
le Mgr. Miroslava Auliková. JaS

Uzavírky ve městě

Časná defibrilace rukou nezdra-
votníka aneb má to smysl – to byl 
název krajské konference, kterou 
uspořádala Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje pro hasiče  
a policisty na půdě krajského úřadu. 
Defibrilátory pak slavnostně předal 
první náměstek hejtmana Stanislav 
Rybák spolu s ředitelem ZZS Ús-
teckého kraje Iljou Deylem do ru-
kou velitelů městských policií, vod-
ních záchranných služeb a ředitelů 
sociálních služeb Ústeckého kraje.
Během dopoledních i odpoledních 
přednášek se přítomní seznámi-

li s tím, jak defibrilátor funguje  
a jakým způsobem pomáhá. Jeho 
funkci viděli i při praktické ukáz-
ce. Ústecký kraj zakoupil v rámci 
pokračování projektu Časná defib-
rilace celkem čtyřicet tři automati-
zovaných externích defibrilátorů. 
Jedenáct defibrilátorů značky typu 
AED LIFEPACK 1000 za celkem 
450 tisíc korun získala městská po-
licie v Chabařovicích, v Trmicích, 
v Jílovém u Děčína, v Budyni nad 
Ohří,v Třebenicích, v Bečově,  
v Brandově ,v Lounech v Ústí nad 
Labem a Vodní záchranná služ-

ba Nechranice a v Mostě. Dalších 
třicet dva defibrilátorů stacionár-
ních značky Philips HeartStart Frx  
a vnitřních schránek na umístě-
ní defibrilátorů v celkové výši  
1,8 milionů korun získaly vybra-
né služby Ústeckého kraje. Díky 
projektu časné defibrilace v našem 
regionu mohou v rozhodujících 
vteřinách života efektivně pomáhat 
nezdravotníci ještě před příjezdem 
rychlé záchranné služby. Mnoho 
lidí už bylo na defibrilátorech pro-
školeno a další budou přibývat. 
Jejich nákup podporuje Ústecký 

kraj již od roku 2011. Podstatou 
projektu je vytváření celokrajské 
sítě automatizovaných externích 
defibrilátorů (AED) v kontextu se 
sítí výjezdových stanovišť ZZS  
a s dojezdovými časy jejich po-
sádek tak, aby pravděpodobnost 
úspěšného použití AED byla co nej-
vyšší. Dalším článkem nezbytným 
pro jeho fungování je existence 
krajského registru, který umožňuje 
dispečerovi instruovat zachránce  
k jejich použití nebo vyslat na místo 
takzvaného first-respondera s AED.
 Karel Schön

Defibrilátory v Bílině - vyjádření 
velitele MP Bílina Pavla Ryjáčka
Má Bílina defibrilátory a jaké je 
jejich využití?
Městská policie Bílina a naši 
strážníci byli mezi prvními, kte-
ří měli defibrilátor. Musím pro-
zradit, že by se jeho koupě nepo-

vedla bez podpory města Bílina, 
která nám zakoupilo jak první 
přístroj, tak i druhý, novější  
a modernější, který využíváme  
i v současnosti. Starší ovšem 
využití našel také a je připraven 

pomoci na našich městských 
sportovištích. V několika de-
sítkách případů naši strážníci 
defibrilátor použili a řadě oby-
vatelům města Bíliny zachránili 
život. Karel Schön

Od 11. května 2015 do 31. května 
2015 bude probíhat oprava povrchu 
vozovky silnice číslo I/13 v úseku 
mezi nádražím ČD až po mimo-
úrovňovou křižovatku u Chudeřic. 

Provoz bude střídavě převáděn 
mezi jízdními pruhy (v Bílině).  
V úseku čtyř pruhu bude provoz 
převeden do protisměru. tím dojde 
k uzavření nájezdu u Chudeřic.

Do konce dubna 2015 budou 
ještě probíhat výkopové práce v 
ulici Kyselská. Konkrétně v části 
lázeňského parku od občerstvení 
„Oáza“. Důvodem je výměna 
kabelu VN. V ulici je zákaz vjez-
du mimo dopravní obsluhy. Vý-
kopové práce nevyžadují úplnou 

uzavírku a průjezd zásobování 
je nadále umožněn. Plánována je 
úplná uzavírka ulice Komenské-
ho, Zámecká a následně Mírové-
ho náměstí. Důvodem je rekon-
strukce plynovodu. Právě mají 
být zahájeny počátkem května. 
Karel Schön
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Česle pomůžou proti povodním

Rozhovor s 1. místostarostkou 
Mgr. Veronikou Horovou

Místostarostky – školství a úspory 

První místostarostkou Bíliny se 
1. dubna na ustavujícím zastupi-
telstvu stala Mgr. Veronika Ho-
rová, která pracovala 22 let jako 
učitelka na I. stupni při ZŠ Lidic-
ká, z tohoto důvodu se chce za-
měřit na oblast školství, kultury 
a sportu. V rozhovoru prozradila 
i své další plány.

Co je vaší největší prioritou na 
funkční období místostarostky?
Spatřujeme nutnost obnovit ve 
městě odbor školství, kultury  
a sportu, který byl v minulos-
ti zrušen. Pochopitelně chceme 
podporovat a pomáhat všem ško-
lám, které v Bílině působí. 
Ve vzdělávací oblasti bychom 
se chtěli více zaměřit na čerpání 
dotačních programů či rozvojo-
vých programů, ať už z MŠMT 
či Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Dalším úkolem bude při-
jetí a aplikace obecně závazných 

vyhlášek, které budou chránit 
slušné občany.

Proč chcete tolik usilovat o zno-
vuzřízení odboru školství?
Požadavky, které školská zaříze-
ní či sportovní organizace mají, 
se nedají prosadit v takové míře, 
jako kdyby zde odbor školství, 
kultury a sportu pracoval. Pocho-
pitelně se to týká celého chodu 
škol, ať už je to materiální vyba-
vení škol, nebo plánování inves-
tic, které musí vycházet z jejich 
potřeb. Domníváme se, že nově 
vzniklý odbor by měl úzce spolu-
pracovat se školami a sportovními 
organizacemi a měl by jim aktiv-
ně pomáhat v jejich činnosti.
 
Jaký je váš názor na to, že tu 
není žádná střední škola ani 
učiliště a kromě gymnázia si tu 
není co vybrat?
Bylo by dobré, kdybychom zde 
měli další střední školu, ale jak 
jistě víte, v našem okolí se jich 
nachází mnoho, ať už to jsou 
státní školy, nebo soukromé.  
V této oblasti je zde velká kon-
kurence a školy musí o každé-
ho uchazeče téměř „bojovat“. 
Stanovení kritérií v přijímacím 
řízení jsou z velké části na ře-
ditelích škol, a tudíž není pro-
blém se na střední školu dostat.  
Z tohoto důvodu žáci ztrácí mo-

tivaci pro další vzdělávání už na 
základních školách, kde vědí, že 
na střední školu budou přijati. 
Myslím si, že by spíše mělo do-
jít k redukci středních škol, aby 
tu vznikla konkurence a nekle-
sala nám úroveň středoškolské-
ho vzdělávání.

Chcete dělat audit v KC Kaská-
da? Proč?
Chceme prověřit nejen KC Kas-
káda, ale také jiné organizace 
zřízené městem. Zaměříme se na 
jejich hospodaření v průběhu své 
činnosti a u některých bychom 
chtěli provést forenzní audit.
Co se týče KC Kaskády, tak dů-
vodů je zde několik, například 
předražená hudební vystoupení 
či finanční náklady na Repre-
zentační ples města. Během po-
sledních let došlo k výraznému 
navýšení finančních prostřed-
ků. Náklady na KC Kaskáda se 
nám zdají opravdu příliš vysoké. 
Domníváme se, že KC Kaskáda 
nakládala s finančními prostřed-
ky nevhodně a nechovala se jako 
řádný hospodář.

Je nějaká věc, kterou byste 
chtěli jako strana za každou 
cenu prosadit?
Volební programy s našimi koa-
ličními partnery se velmi shodují, 
proto tato koalice mohla vznik-

nout. V současné době se těžko 
hledá nějaké téma, které by vedlo 
k rozkolu mezi politickými stra-
nami. Domnívám se, že konkrétní 
věci postupně vyplynou v průbě-
hu projednávání jednotlivých pro-
gramových bodů.

Jak si představujete rozpočet 
města?
Rozpočet, který byl navrhován 
předchozím vedením jsme ne-
mohli přijmout pro velký scho-
dek, z tohoto důvodu došlo k pře-
pracování. V současné době navr-
hujeme rozpočet, který se skládá  
z provozních výdajů a investic 
před dokončením nebo investic, 
kde je nezbytná jejich realizace. 

Nevzdáváte se myšlenky na ob-
chvat?
Obchvat je téma, které se zde 
řeší již mnoho let, pochopitelně 
bychom byli rádi, kdyby ten-
to záměr byl realizován. Máme 
zpracovanou variantu východního 
obchvatu, která se zdá být nejcit-
livější k našemu městu. V dohled-
né době musíme obnovit jednání  
s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby 
se opět zahájilo řízení. S možností 
obchvatu stále pracujeme. Jsme si 
vědomi, že I/13 je tepnou Ústec-
kého kraje a nadměrným zatíže-
ním této komunikace trpí občané 
Bíliny. JaS

Na potoce Syčivka jsou od po-
loviny ledna namontovány čes-
le. Slouží jako protipovodňové 
opatření a na Syčivce zabraňují 
ucpání propustku pod Tyršovou 

a Seifertovou ulicí. Zachycují 
plovoucí větve, klády, v zimě 
kusy ledu, ale i menší odpad. 
Odborně se tyto zachycené věci 
nazývají shrabky.

Pokud přijde velká voda, správu 
česlí při prvním stupni povodňové 
aktivity, tedy při průtocích men-
ších než 7,5 m3/s, má na starost 
Povodí Ohře. Za větších průtoků 
bere provoz a údržbu do rukou 
město, nejspíše za pomoci Hasič-
ského záchranného sboru. Právě  
v nejbližších dnech se oficiálně 
rozhodne o tom, kdo bude správ-
cem česlí při druhém a třetím 
stupni povodňové aktivity. 
Česle na Syčivce jsou ocelové a je-
jich konstrukci tvoří pevné česlice 
obdélníkového průřezu s průlinami 
(mezerami mezi nimi). Na Syčivce 
jsou česle hrubé, se šířkou průlin  
80 – 100 mm. Jsou vsazeny do že-
lezobetonového základu a železo-
betonových nábřežních stěn. Usa-

zovací prostor tvoří železobetonová 
konstrukce s prahem a kamenným 
opevněním břehů. Dno koryta je 
prohloubeno. Hloubka usazovacího 
prostoru je asi půl metru.
Město je tak zase o něco lépe při-
praveno na případné povodně ne-
jen pro letošní rok.  JaS

Potok Syčivka
Syčivka je pravostranným příto-
kem řeky Bíliny. Protéká Žižko-
vým údolím a do Bíliny se vlévá 
v centru města. Její povodí má 
rozlohu asi 30 km2, a to včetně 
Mukovského potoka, horní části 
Lukovského potoka svedeného do 
Syčivky umělým kanálem a části 
Radovesické výsypky povrchově 
odvodněné do Syčivky.
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Konec provizoria se snad blíží

Rozhovor s 2. místostarostkou 
Mgr. Zuzanou Bařtipánovou

v rozpočtu jsou pro nás důležité

Druhou místostarostkou byla za-
stupitelstvem zvolena Mgr. Zuza-
na Bařtipánová. Pracovala šest let 
na Ministerstvu pro místní rozvoj 
na úseku územního plánování  
a následně osm let v oblasti pří-
pravy a realizace projektů zamě-
řených na podporu vzdělávání, 
zaměstnanosti a rozvoje mezi-
národní spolupráce v Ústeckém 
kraji. V letošním roce chce město 
vést hlavně cestou transparentnosti  
a efektivního finančního řízení.

Je něco konkrétního, na co byste 
se chtěla zaměřit?
Mým hlavním cílem, a myslím, že 
i cílem celého vedení města, je za-
jištění transparentnosti a nastavení 
efektivního čerpání finančních pro-
středků z rozpočtu města. Pokud 
bych měla říct konkrétní oblast  
z činnosti odborů, pak se toto nedá 
jednoznačně specifikovat. Chci 
podporovat všechny oblasti činností  
a odbory města, protože všechny 
jsou pro udržitelný rozvoj města 
důležité.

Když jste zmínila odbory – je 
podle vás znovuzřízení odboru 
školství důležité?
Ano, ze své předchozí pracovní zku-
šenosti vím, že je školský odbor dů-
ležitý. Je mnoho množství možností, 
jak pro rozvoj vzdělávání využívat 
finance z EU a státního rozpočtu nad 
rámec prostředků z rozpočtu města. 
A pokud vím, v Bílině využití těch-
to financí nebylo takové, jaké mohlo 
být, což by právě mohl změnit odbor 
školství. Ten napomůže jednak pře-
nosu informací a požadavků mezi 
školami, městem a případně dalšími 
partnery, ale bude sloužit i jako garant 

a koordinátor nejen těchto aktivit.
Jaký je váš názor na to, že tu 
není žádná střední škola ani uči-
liště a kromě gymnázia si tu není 
co vybrat?
Je to dáno hlavně historií Bíliny a 
její geografickou polohou. Nikdy 
tu nebyla snaha zřídit střední školy 
ani učiliště z důvodu blízkosti dří-
ve okresních měst Teplic a Mostu, 
kde je široké spektrum středních 
škol i odborných učilišť. Nemyslím 
si, že rozšiřovat nabídku středního 
školství v Bílině právě teď, by bylo 
účelné, protože počet dětí klesá a již 
nyní střední školy i odborná učiliště 
„bojují“ takřka o každého žáka. 

Je nějaká věc, kterou byste chtěli 
jako strana za každou cenu pro-
sadit?
Máme v koalici velkou progra-
movou shodu. Program a priority 
jsme projednávali ještě před podpi-
sem koaliční smlouvy a právě díky 
tomu, že nebylo žádné sporné téma, 
v němž by nikdo nechtěl ustoupit  
a chtěl ho prosazovat navzdory 
ostatním, mohla tato koalice vznik-
nout. Vždycky jsme se dokázali 
domluvit a připravit programové 
prohlášení a svou činnost na celé 
volební období tak, že doufáme v to, 
že žádný rozkol v koalici nevznikne.

Jak si představujete rozpočet 
města pro letošní rok?
Rozpočet pro letošní rok je hlavně 
o tom, jak a kde uspořit, aby ne-
docházelo ke schodkovému hos-
podaření jako v letech minulých,  
a o zjišťování, zda jsou navržené vý-
daje efektivní. Myslím, že úspory se 
nám v rámci přípravy rozpočtu daří, 
protože jsme zejména, spíše než při-

dávali, škrtali proti původnímu ná-
vrhu rozpočtu. Tento rok tedy určitě 
nebude tak investiční a výdajový 
jako roky minulé. Chceme se nejdří-
ve seznámit se situací ve městě a to, 
co není vyloženě v havarijním stavu, 
se v rámci investic pokusíme tento 
rok utlumit. Do rozpočtu na příští 
rok 2016 pak výdaje vynaložené 
na investice připravit tak, aby byly 
pro město a jeho obyvatele efektivní  
a prospěšné. Kromě financování vý-
dajů z prostředků města bych chtěla 
více než v předešlých letech využí-
vat dotace a granty. 
Nechceme, aby rozpočet stále 
padal do mínusu, a my jsme pak 
doufali v to, že dostaneme dary od 
ČEZ nebo Severočeských dolů. 
Budeme usilovat o to, aby město 
bylo více soběstačné. Na tom se 
shodla celá koalice.

Jde podle vás nějak snížit neza-
městnanost v Bílině?
Ano. Nebude to sice nic jednodu-
chého, ale chtěli bychom se o to 
pokusit. Například tím, že vytvoří-
me program absolventských praxí. 
Řada zaměstnavatelů požaduje již 
v rámci výběrových řízení od po-
tenciálních zaměstnanců praxi, ale 
absolventi ji často ze školy nemají 
a tímto bychom jim pomohli. 
Bylo by to samozřejmě pro ty, kteří 
pracovat chtějí, protože když někdo 
pracovat nechce, nelze ho k tomu ni-
jak přinutit. Jsou lidé, kteří nikdy ne-
pracovali a už ani pracovat nebudou. 
Ve městě je však spousta mladých 
lidí, kteří pracovat chtějí, a my jim 
chceme dát příležitost a ukázat jim, 
že normální je pracovat. Funguje to 
takhle například v Nizozemsku, kde 
je místní samospráva odpovědná 

za zaměstnanost ve svém správním 
území a nezaměstnanost absolventů 
a mladých lidí obecně je tam díky 
těmto programům minimální. 
Vůbec bych se chtěla inspirovat 
tím, jak se řeší problémy, které  
v Bílině máme, jinde. Využít 
příkladů dobré praxe, či naopak 
vyvarovat se opakování chyb či 
procesů, které nefungují.
Problém nezaměstnanosti se sa-
mozřejmě netýká jen absolventů, 
ohroženou skupinou jsou i lidé nad 
50 let nebo zdravotně postižení, 
které chtěli rovněž podporovat. 
Některým mohou pomoci napří-
klad vzdělávací kurzy pro asisten-
ty pedagoga, kteří jsou v dnešní 
době školami velmi žádáni. S tím-
to kurzem by lidé, které to zajímá, 
našli uplatnění a školy by zas moh-
ly využít dotaci na jejich mzdu.

Je na stole nějaký plán s kasárny, 
lázněmi a pivovarem?
To jsou dlouhodobí „strašáci“ 
města. Zatím nic konkrétního říct 
nemůžeme, jsme ve funkci pár dní 
a musíme se seznámit se všemi 
materiály, teprve pak můžeme být 
konkrétnější v plánování aktivit 
kolem těchto nevyužívaných budov  
a prostor ve městě. JaS

Rozpočtové provizorium platí v 
Bílině od začátku ledna. Vzniklo 
tak, že do 1. ledna nebyl schválen 
rozpočet města na rok 2015 kvůli 
opakování voleb na konci ledna  
a následné stížnosti, jež se vyřeši-
la teprve v březnu.
Téměř čtyři měsíce se tak měs-
to řídí rozpočtovým provizori-
em, tedy rozdělování peněz je 
až do řádného schválení nové-
ho rozpočtu řízeno na základě 

předešlého roku. Konkrétně se 
na každý měsíc uvolní jedna 
dvanáctina loňských výdajů. 
V tomto období jsou hrazeny 
zejména výdaje vyplývající  
z uzavřených smluv, platných 
závazných předpisů a platových 
výměrů a výdaje související  
s výkonem státní správy a běž-
ným provozem městského úřa-
du a zastupitelstva. Financování 
nových investičních akcí neby-

lo v tomto období zahajováno. 
Na konec provizoria čekají na-
pjatě různé organizace zřízené 
městem, protože příspěvky na 
jejich činnost dosahují také ma-
ximální výše 1/12 schváleného 
rozpočtu roku 2014. Zejména 
proto je největší prioritou nové-
ho vedení schválení rozpočtu: 
„Na nejbližším jednání zastu-
pitelstva bude jako hlavní bod 
schválení rozpočtu města, pro-

tože na to čeká řada organizací 
kulturních i sportovních a také 
školy,“ řekl nový starosta města 
Oldřich Bubeníček.
Zastupitelstvo města, na němž 
bude rozpočet ústředním bodem, 
se koná ve středu 29. dubna. 
Město se tak snad konečně dočká 
řádného rozpočtu a organizace 
zřízené městem plnohodnotných 
příspěvků.

JaS
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Velké poděkování…

Majda z Kouzelné školky přijela do Bíliny

Parní vlak projel Bílinou

Minigolf je otevřen 

V neděli 29. března mohly děti  
v městském divadle na vlastní oči 
vidět Majdu a Františka z Kouzel-
né školky. Spolu s hercem Petrem 
Vackem sehráli dětské představe-
ní plné veselých písniček a kostý-
mů Jak František pomohl Majdě  
a Petrovi zachránit divadlo.
Magda Reifová a Petr Vacek se 
dětské tvorbě věnují už 27 let. 
„Dětský svět nám je velmi blíz-
ký, což je dáno určitě také tím, že 
Majda má tři děti a já čtyři. Mimo 
to jsem natáčel pořad o charitě Po-
máhejme si, v němž jsem náhle vi-
děl, co děti trápí, jaké mají problé-
my. Začal jsem se v dětském světě 
o hodně víc pohybovat,“ popisuje 
Petr Vacek a Magda Reifová se 
přidává: „Já si ráda hraju, takže 
není co řešit. Je to pro mě čím dál 
zábavnější a inspirativnější. Píšu si 
scénáře do Kouzelné školky a mo-
mentálně i dětskou knížku.“
V Bílině Majda s Petrem za-
chraňovali divadlo od duchů, 
strašidel, skřítků, a dokonce od 
obrovské strašidelné myši a od 

blech. Sami by na to ale nestačili. 
Napovídal jim František a hlavně 
jim pomohly všechny děti z hle-
diště. Pomohly například vyluštit 

Chtěla bych touto cestou moc po-
děkovat za „práci“ paní Milaně 
Tunkové, která vede v DDM Bíli-
na „Klokánek pro miminka“. Byla 
jsem přítomna programu, který si 
lektorka připravila. Děti reagovaly 

Magda Reifová a Petr Vacek Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

V sobotu 28.3. 
mohli lidé vidět  
v Bílině atrakci – 
městem projel par-
ní vlak. Tiskový 
mluvčí Českých 
drah Mgr. Petr 
Šťáhlavský infor-
moval, že se jed-
nalo o soukromý 
vlak z Německa. 
Vyrazil z Dolního 
Žlebu a po průjezdu 
Podkrušnohorskou 
železniční magist-
rálou se vrátil přes 
Vojtanov do Saska.

na její pokyny, byla zde milá atmo-
sféra, plná smíchu. Byla jsem pře-
kvapena, co děti již umí a zvládají. 
Maminky i děti si dopoledne plně 
užívaly. Ještě jednou děkuji.

Eliška Růžičková

křížovku a pak co nejvíce křičely, 
aby přivolaly tygra, který zahnal 
strašidelnou myš. Malí diváci 
také tancovali, tleskali, radili, 

co na strašidla platí. „V průběhu 
představení vždycky zapojujeme 
děti a mluvíme s nimi. Někdy 
však děti reagují opravdu jedi-
nečně. Jednou jsem se třeba ptal 
dětí, kam by chtěly jet. Všechny 
odpovídaly shodně k moři, do 
Ameriky, do Afriky. Pak do toho 
vstoupila asi šestiletá holčička, 
která s vážnou tváří odpověděla, 
že by chtěla jet do Semil,“ vyprá-
věl veselou historku Petr Vacek.
Když byla všechna strašidla vyhná-
na, děti na závěr pomohly divadlo 
uklidit. Bílinské divadlo tedy bylo 
zachráněno a Majda s Petrem se 
zase vydali dál, tentokrát za záchra-
nou Národního divadla.
Divadlo bylo vyprodané a malí 
diváci se zaujetím hleděli a bavi-
li se od začátku do konce i poté 
na autogramidádě. A neváhali se 
zapojit do tak závažné věci, jako 
je vyhnání duchů a strašidel z di-
vadla. Vždyť jak by jinak mohli 
přijít zase příště na nějaké další 
představení, kdyby v divadle po-
řád strašilo. JaS

Už v měsíci dubnu můžete 
navštívit minigolf v Bílině v 
ulici Kyselská. Do května je 
otevřeno při dobrém počasí 
ve všední dny od 14 hodin. 

Po oba víkendové dny si 
můžete přijít zahrát vždy od 
10 hodin. Bližší informace 
o minigolfu v Bílině získáte  
na tel. čísle: 777 933 488. 

6 | 24. duben 2015  



Veselé Velikonoce pro pacienty nemocnice 

Sluníčko svítí…

Milostná poezie v knihovně

Návštěva DDM na 
Letišti Václava Havla

Veselé Velikonoce pro pacienty 
lůžkového oddělení a ambulancí 
připravili zaměstnanci Hornické 
nemocnice s poliklinikou v pá-
tek 3. dubna 2015. Velikonoční 
zajíci v životní velikosti v ko-
šíku přinesli pacientům sladké 
překvapení a potěšili je při-
pravenými Velikonočními bás-
ničkami. Sváteční duch se nesl 
lůžkovými stanicemi přes celý 

víkend. Poděkování patří dob-
rovolníkům ze Čtyřlístku, žá-
kům Krušnohorského gymnázia 
Natálii Kavalierové, Jakubovi 
Vokurkovi a Vojtěchovi Nová-
kovi za role velikonočních za-
jíců. Krásné velikonoční výzdo-
by se ujala již tradičně Základní 
škola Aléská, která celoročně 
zajišťuje výzdobu hlavního 
vchodu HNsP. 

Ve středu 8. dubna se klubovnou 
městské knihovny nesly verše stře-
dověké a renesanční milostné poe-
zie. Knihovna uspořádala Čaj o páté 
s názvem Dekameron a pozvání na 
recitaci a zpěv zhudebněných veršů 
přijali herečka, politička a občanská 
aktivistka Táňa Fischerová a zpě-
vák a skladatel Daniel Dobiáš.
Návštěvníci se mohli zaposlouchat 
do básní například Spanilá, Chci 
se líbit mužům, Vstaň, miláčku, 
ty spíš, Krásná je růže, má však 
svoje trny, Tři princezny, či dokon-
ce do Modlitby svatého Františka  
z 12. století. Básně pocházely hned 
z několika evropských zemí jako 
české země, Francie, Portugalsko, 
Itálie či Anglie.
Hlavním bodem, který se vinul 
celým programem, byly přede-
vším Portugalské listy jeptišky 

Marianny Alcoforado ze 17. sto-
letí procítěně přednášené Táňou 
Fischerovou. „Toto dílo jsme si 
vybrali, protože nás zaujalo, že 
jeptiška, která má žít jiným stylem 
života, psala milostné dopisy,“ řekl 
Daniel Dobiáš. V dopisech jep-
tiška vyjadřovala vášnivou lásku  
k francouzskému vojákovi, pláno-
vala dokonce útěk z kláštera, ale 
voják se zalekl skandálu a utekl. 
V dopisech se jeptiška z lásky ne-
šťastně vyznává, smutně a marně 
volá svého vojáka zpět, až nakonec 
rezignuje. Listy jsou považovány 
za autentické, nicméně poslední 
studie ukazují, že jsou uměleckým 
dílem francouzského autora Gabri-
ela Josepha de Lavergne.
Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš 
utvořili báječný duet s doprovo-
dem na piáno.

Na úvod zazpívala anglicky vlast-
ní složené písně Natálie Von-
dráčková pod vedením Veroniky 
Duchoslavové ze ZUŠ. Další Čaj  
o páté si lidé mohou přijít vychut-

nat ve čtvrtek 23. dubna. Tentokrát 
půjde o kreativní večer, v němž 
si návštěvníci nakreslí mandalu  
a zbaví se tak stresu a pozitivně se 
naladí. JaS

Táňa Fischerová a Daniel Dobiáš Foto: MěK

V sobotu 28. 3. pořádal DDM 
Bílina výlet na letiště Václava 
Havla v Praze. Byla to zajíma-
vá exkurze. Podívali jsme se do 
zázemí letiště. Byli jsme při při-
stávání a vzlétávání jednotlivých 

letadel. Paní průvodkyně pouta-
vě vyprávěla vše kolem letadel  
a letiště. Výlet vedl Ondřej Gro-
zík a Jana Konárková. Děkuji za 
zajímavý zážitek.

Eliška Růžičková

Na obloze sluníčko svítí, nebe je čisté, bez mráčku,
venku kvete plno kvítí, je to čas dělaný pro lásku.

A s láskou dnes tvořily děti z MŠ 
Žižkovo údolí svá sluníčka, se který-
mi si vyzdobily svoji mateřskou ško-

lu a snažily se tak přivolat sluníčko. 
Jsou to šikulky.

Eliška Růžičková
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Kulturní servis
aReál láZní kyselka

Sobota 2. květen
májOvÝ jaRmaRk

kultuRní dŮm FOntána

Neděle 7. květen 
od 15:00 hodin

den matek
Zábava s programem 

pro seniory. 
K tanci a poslechu hraje 

MALÁ MUZIKA 
Z CHOMUTOVA.
Vstupné: 20,- Kč

digitální kino bílina - 2d a 3d promítání

pokračování na strany 1
Létaly na sabat, tedy setkání čaro-
dějnic, které se konalo na horách, 
skalách nebo pustých místech. Na 
setkání se často měnily v různá 
zvířata, například v kozla, vlka, 
černou kočku nebo mouchu.
Posláním sabatu bylo představit 
ďáblovi, který setkání předsedal 
v podobě polokozla-poločlověka, 
poslání každé čarodějnice, dát 

Čarodějnice se opět slétnou
jim nové úkoly, představit no-
vou členku a udělat s ní případně 
vstupní rituál.
Čarodějnice při svém přeletu po 
nebi očarovávaly prosté vesniča-
ny, kteří pak chodili po polích a 
plundrovali vše, co si poctivě za-
seli. Proto bylo potřeba udržovat 
oheň původně na ochranu před 
démony a zlými duchy, později 
jako výsledek inkvizičních pro-

cesů právě před čarodějnicemi. 
Ohně se zapalovaly na vyvýše-
ných místech. Popel z nich měl 
mít zvláštní moc pro zvýšení 
úrody. Někdy se rozhrnutým 
popelem vodil dobytek k zajiště-
ní plodnosti, jindy se přes oheň 
skákalo kvůli zajištění mládí  
a plodnosti.

Zdroj: www.wikipedie.cz; 
www.ceske-tradice.cz

Pátek 24. dubna/17.30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7 – 2D
USA/Akční/Krimi/Thriller/
Vstupné: 120,- Kč /140 minut

Pátek 24. dubna/20.00 hodin

S TVÁŘÍ ANDĚLA – 2D
Velká Británie/Itálie/Drama/
Vstupné: 110,- Kč/100 minut 

Sobota 25. dubna/17.30 hodin

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD – 2D

USA/Velká Británie/Komedie
Vstupné: 110,- Kč /108 minut 

Sobota 25. dubna/20.00 hodin

NOČNÍ BĚŽEC – 2D
USA/Akční/Krimi/Drama/
Vstupné: 100,- Kč /114 minut

Neděle 26. dubna/15.00 hodin

OVEČKA SHAUN VE FILMU – 2D
Velká Británie / Francie/
Vstupné: 100,- Kč/85 minut
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„Noc s Andersenem“ v městské knihovně
Pohádky dánského pohádká-
ře H. Ch. Andersena jsou již po 
patnáct let neodmyslitelně spo-
jeny s nocí plnou dobrodružství.  
S nocí, která se stala tradiční sou-
částí mnoha knihoven, školských 
zařízení a institucí, kde dětí trá-
ví netradiční čas v netradičním 
pojetí. Letošní pohádkové noci, 
která se konala z pátku na sobo-
tu 27.–28.3. se zúčastnilo dvacet 
dětí ve věku do deseti let.
Pro dokonalou představu, jak se 
žilo v době spisovatele H. Ch. 
Andersena, přišel děti pozdravit 
a povyprávět o svém životě a díle 
sám spisovatel v úhledném oble-
ku a s elegancí sobě vlastní. Pro 
děti to byla zajímavá konfronta-

ce doby dnešní a té na stovky let 
vzdálené.
V letošním ročníku Noci s An-
dersenem jsme si kromě 210. 
výročí narození Hanse Chris-
tiana Andersena a jeho pohádek 
připomněli také 100. výročí na-
rození Jana Drdy, autora mno-
ha krásných českých pohádek. 
Některé jsme si společně pře-
četli. Pobavila nás hraná diva-
delní pohádka na námět H. Ch. 
Andersena „Kouzelná lucerna“, 
také večerní výlet městem, čte-
né pohádky a příběhy z knížek 
v dětském oddělení, soutěže  
a rébusy, tvořivá činnost, dob-
rodružství i noví kamarádi.
 MěK Děti se slavným spisovatelem H. Ch. Andersenem Foto: MěK

Připomenutí konce války
Sedmdesáté výročí konce války 
nastane 8. května, kdy je státní 
svátek Den vítězství. 
Ten den roku 1945 byla od 
nacistického Německa osvo-
bozena i Bílina. Již tradičně 

nezůstane tento svátek bez po-
všimnutí. Představitelé města 
si toto datum připomenou po-
ložením věnců u památníku na 
městském hřbitově 7. května ve 
14:00 hodin.

Blahopřání
Dne 23. dubna oslavila 80. narozeniny

paní Marie Mikešová z Bíliny.
Do dalších let přeje mnoho štěstí,  

zdraví a pohody
dcera Hana a syn Zdeněk s rodinami.

Zlatá svatba
50 let spolu

Manželé Brdkovi 
oslavili na městském úřadě 

v sobotu 4. dubna zlatou svatbu, 
tedy krásných 50 let manželství.

Blahopřejeme a přejeme ještě mnoho 
šťastných let.
Město Bílina

Přání k narozeninám
Dne 27. 4. 2015 oslaví 85. narozeniny 

naše milá maminka, babička a prababička 
paní Věra Vyskočilová z Bíliny. 

Hodně zdraví, štěstí a pohody do dal-
ších let přeje celá rodina.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut

Dnes 24. 4. 2015 uplyne již 7 let od rozloučení 
s naší maminkou, babičkou

paní Bohumilou Houtovou

Dne 13. 3. 2015 jsme vzpoměli již 8. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka

pana Stanislava Houta
Stále s láskou vzpomínáme rodina

Krásné narozeniny, mami, jsme moc rádi, že jsi s námi,
za všechno Ti  děkujem, a přejeme Ti hlavně zdraví jen. 

Ať Ti stále slouží jako dosud,o to ostatní se postará osud.
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Rada města na své 6. schůzi konané 7. 4. mimo jiné:

Rada města na své 7. schůzi konané 13. 4. mimo jiné:

Rozhodla:
■  Pozastavit realizaci projektu 

„Zlepšení tepelně technických 
vlastností plaveckého bazénu, 
Bílina“, s okamžitou platností.

určila:
■  Oddávající při svatebních ob-

řadech a protagonisty při vítání 
občánků konaných v obřadní 

síni Městského úřadu Bílina  
v roce 2015. 

Zřídila:
■  Pro volební období 2015 až 

2018, v souladu s § 102 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění:

●  a) Komisi pro školství, kulturu 
a sport, 

●  b) Bytovou komisi,
●  c) Sociálně zdravotní komisi,
●  d) Komisi pro životní prostředí 

a dopravu, 
●  e) Komisi pro bezpečnost a pre-

venci kriminality,
●  f) Komisi pro rozvoj a cestov-

ní ruch. Předsedové a členové 
jednotlivých komisí budou 
zvoleni na jedné z dalších 
schůzí RM.

vzala na vědomí:
■  Pracovní verzi návrhu rozpočtu 

města, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2015. 

■  Informaci vedoucí FO o žádos-
ti ÚOHS o zaslání vyrozumění  
k regulaci provozu loterií na 
území města s tím, že návrh od-
povědi bude připraven dle při-
pomínek členů RM.

■  Zprávu vedoucího odboru ne-
movitostí a investic z realizace 
projektu „Zlepšení tepelně tech-
nických vlastností plaveckého 
bazénu, Bílina“.

■  Žádost Husova institutu teolo-
gických studií, c. p. o., o příspě-
vek na provoz výukových pro-
stor s tím, že pověřuje tajemní-
ka přípravou podkladových ma-
teriálů do dalšího zasedání RM.

■  Petici týkající se žádosti o za-
chování soukromé plicní ambu-
lance MUDr. Aleny Jelínkové 
za stávajících podmínek. 

■  Informace o rozhodování 
Rady města Bíliny ve věcech 
obce jako jediného společní-
ka obchodních společností 
Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina a Re-
kreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o.

■  Pozvání starosty polského města 
Bilgoraj (Polsko) k návštěvě měs-
ta u příležitosti konání jarmarku, 
v termínu 19. 6. – 22. 6. 2015.

■  Rezignaci MUDr. Jiřího Závod-
ského na funkci člena dozorčí 
rady společnosti Hornická ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, a to k 30.03.2015.

schválila:
■  Záměr provedení změn souvi-

sejících s dokončováním Re-
konstrukce a přístavby Zelené 
haly s tím, že bude předložen ke 
schválení dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo, který bude zahrnovat 
provedení přípravy pro osazení 
zobrazovacího zařízení, datové-
ho připojení objektu, doplnění 
ochranných sítí, dodávku a mon-
táž odnímatelných sloupků a roz-
šíření lajnování pro další sporty.

udělila:
■  Cenu Rady města Bíliny panu 

Jaroslavu Sekyrovi za zvlášť 
významný přínos v rozvoji měs-
ta Bíliny. Rada města zároveň 
schvaluje výjimku z pravidel 
pro udělení ceny Rady města 
Bíliny z důvodu nedodržení ter-
mínu pro předložení návrhu na 
udělení ocenění. 

souhlasila:
■  S pokračováním činnosti pří-

pravné třídy ve školním roce 
2015/2016 v souladu s ustano-
vením § 47 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších před-
pisů v ZŠ Lidická a v ZŠ Za 
Chlumem. 

■  S udělením výjimky nad počet 
dětí stanoveného prováděcím 
právním předpisem do výše 
hygienické kapacity MŠ Maxe 
Švabinského, MŠ Síbova a MŠ 
Čapkova , dle žádostí ředitelek 

MŠ pro školní rok 2015/2016, 
za předpokladu, že toto zvýše-
ní počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 

Rozhodla:
■  Do hodnotící komise, ve smyslu 

směrnice č. 04/2007 – pravidla 
pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina 
(čl. IV odst. 3 pro kat. B, C a 
D) sdělí zástupci jednotlivých 
politických stran zastoupených  
v zastupitelstvu města 2 čle-
ny, ze kterých bude jmenována 
hodnotící komise. Z těchto čle-
nů bude starosta jmenovat vždy 
jednoho zástupce pro následné 
posouzení a hodnocení nabídek. 
Návrhy budou předloženy na 
jednání rady města 12.05.2015.

■  Vypovědět smlouvu o dílo uza-
vřenou 8. 12. 2010 mezi měs-
tem Bílina jako objednatelem 
a společností VLTAVA-LABE-
-PRESS, a. s., jako zhotovi-
telem, včetně dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo z 2. 1. 2014, 
jejímž předmětem je vydávání 
periodika Bílinský zpravodaj. 

■  Vypovědět smlouvu o vytváře-
ní videokroniky města Bílina 
a archivace videokroniky na 
elektronických médiích DVD, 
uzavřené 01.03.2007 mezi měs-
tem Bílina jako objednatelem 
a společností Miroslav Kabát 
– MK STUDIO jako zhotovite-
lem, včetně dodatku ke smlouvě  
z 1. 3. 2011. 

vydala:
■  Jednací řád Rady města Bíliny, 

dle návrhu předloženého tajem-
níkem MěÚ.

Odvolala:
■  Členy hodnotící komise pro 

veřejné zakázky malého roz-
sahu dle směrnice č. 04/2007 
– pravidla pro přípravu a za-
dávání zakázek malého rozsa-
hu městem Bílina (čl. IV odst. 
3 pro kat. B, C a D) a to: Mgr. 
Zdeňka Rendla, MBA, Marti-
na Lišku, Václava Šlamboru, 
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D., 
Zdeňka Jirásko, Rudolfa 
Chlada, Pavla Prchala, Pavla 
Košťála, Ing. Lucii Ječme-
novou, Ing. Františka Poži-
vila, Martina Pavlíčka, Pavla 
Pastyříka, MSc. MBA, Ing. 
Petra Rosenkranze a Radima 
Pecháčka.

vzala na vědomí:
■  Informaci stavebního úřadu  

o možnosti výkupu pozemku p. 
č. 1932/13 k. ú. Bílina a pověřu-
je starostu města vyvolat jedná-
ní s Ministerstvem zdravotnic-
tví ČR o možnosti bezúplatného 
převodu. 

■  Informace odboru nemovitostí  
a investic o projektu Konsolida-
ce IT města Bílina. 

■  Přehled bytů ve vlastnictví 
města Bíliny, předložený ve-
doucím odboru nemovitostí  
a investic.

■  Dopis zhotovitele stavby 
„Zlepšení tepelně technic-

kých vlastností plaveckého 
bazénu Bílina“ firmy Stavební  
a obchodní společnost Most,  
s. r. o., z 10.04.2015, kterým 
zhotovitel reaguje na zastave-
ní stavby.

■  Informace stavebního úřadu  
k prodeji pozemků v zahrádkář-
ské osadě č. 5 Českého zahrád-
kářského svazu pod Bořněm.

■  Návrh pana Daniela Hendry-
cha na udělení čestné občanství 
města Bíliny panu Jaroslavu Se-
kyrovi, za mimořádné zásluhy 
pro město.

■  Informaci o návrhu rozpočtu 
města Bíliny, jeho zařízení a ří-
zených organizací na rok 2015, 
po provedených úpravách.

■  Vyjádření jednatele společ-
nosti Hornická nemocnice  
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
k petici za zachování soukro-
mé plicní ambulance MUDr. 
Aleny Jelínkové za stávajících 
podmínek. 

■  Přehled úvazků ve společnos-
ti Hornická nemocnice s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, a to  
k 17. 12. 2014.

■  Rezignaci pana Václava Moj-
žiše na funkci člena dozorčí 
rady společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, a to  
k 9. 4. 2015.

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 strán-
kách města (www.bilina.cz)
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Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání 
konaném 1. 4. mimo jiné:

vzalo na vědomí:
■  Rezignaci pana Vojtěcha Ptá-

ka, zvoleného za KSČM, na 
mandát člena ZM Bíliny, a to 
k 24.02.2015 a rezignaci pana 
Petra Ciprijána, zvoleného za 
TOP 09, na mandát člena ZM 
Bíliny, k 25.03.2015. Zastupi-
telstvo města zároveň vzalo na 
vědomí prohlášení Bc. Lukáše 
Brázdy členem ZM Bíliny dnem 
25.02.2015 a prohlášení Mgr. 
Alexandry Štolbové členkou 
ZM Bíliny dnem 26.03.2015.

■  Složení slibu 30 členy nově 
zvoleného Zastupitelstva města 
Bíliny, v souladu s § 69, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších před-
pisů, včetně Bc. Lukáše Brázdy, 
náhradníka za KSČM a Mgr. 
Alexandry Štolbové, náhradni-
ce za TOP 09.

stanovilo:
■  Dva místostarosty města Bíliny 

pro volební období 2015 – 2018. 
Zároveň určuje funkce mís-

tostarostů jako funkce, pro které 
budou zastupitelé dlouhodobě 
uvolněni.

■  Počet členů RM Bíliny ve vo-
lebním období 2015 – 2018 na 
devět.

Zřídilo:
■  Finanční a Kontrolní výbor Za-

stupitelstva města Bíliny s tím, že 
oba výbory budou sedmi členné.

Zvolilo:
■  Pana Oldřicha Bubeníčka, sta-

rostou města Bíliny, v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
m) zákona o obcích. Zároveň ur-
čuje funkci starosty jako funkci, 
pro kterou nebude člen zastupi-
telstva dlouhodobě uvolněn.

■  Paní Mgr. Veroniku Horovou, 
1. místostarostkou pro věci 
neinvestiční, v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích a určuje ji za-
stupováním starosty města Bíli-
ny v případě jeho nepřítomnosti 
(pracovní neschopnost, dovo-

lená, služební cesta, apod.). 
1. místostarostce je vyhrazena 
tato působnost: 

●  oblast sociálních věcí a zdravot-
nictví,

●  oblast školství, kultury a sportu,
●  Kulturní centrum Kaskáda,
●  odbor živnostenského úřadu.
■  Paní Mgr. Zuzanu Bařtipáno-

vou, 2. místostarostkou pro věci 
investiční, v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích a určuje ji za-
stupováním starosty města Bíli-
ny a 1. místostarostky v případě 
jejich nepřítomnosti (pracovní 
neschopnost, dovolená, služeb-
ní cesta, apod.). 2. místostarost-
ce je vyhrazena tato působnost: 

●  finanční odbor,
●  odbor životního prostředí,
●  stavební úřad,
●  odbor nemovitostí a investic,
●  odbor dopravy.
■  Dalšími členy rady města: 

pana Bc. Aleše Tallowitze, pana 
Jiřího Konárka, pana Ing. Petra 
Procházku, pana Jaromíra So-

chora, pana Bc. Jiřího Eliáše  
a pana Tomáše Nepomuckého

■  Do funkce předsedy finanční-
ho výboru ZM pana Ing. Petra 
Rosenkranze (TOP 09) s tím, že 
další členové FV budou zvoleni 
na dalším zasedání ZM.

■  Do funkce předsedy kontrolního 
výboru ZM pana Pavla Pastyří-
ka, MSc. MBA (TOP 09) s tím, 
že další členové KV budou zvo-
leni na dalším zasedání ZM.

schválilo:
■  Zásady pro odměňování ne-

uvolněných členů Zastupitel-
stva města Bíliny, s účinností 
dnem schválení. V souladu s 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,  
o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 

■  Zásady pro odměňování předsedů 
a členů stálých komisí nebo výbo-
rů, kteří nejsou členy ZM Bíliny.

■  Termín dalšího zasedání ZM Bí-
liny, které se uskuteční ve stře-
du 29.04.2015 od 16:00 hodin.

ME JKA Praha 
V sobotu 28. 3. 2015 se konalo 
Mistrovství Evropy JKA v Praze.
Náš oddíl SKM Bílina zastupova-
li čtyři závodníci, a to Dan Engler, 
Lenka Dvořáková, Karin Košíko-
vá a Jarmila Masopustová.
Tohoto mistrovství se účastnilo 
celkem 19 států Evropy s počtem 
přes 300 závodníků. 
Jednotlivé kategorie jak kata, ku-
mite, kumite teamy a kata teamy 
byly v hojném počtu zastoupeny 
a naši závodníci se museli jednot-
livými kategoriemi prokousávat.
Musím říci, že to nebylo vůbec jed-
noduché, ale přeci se zadařilo a Jarča 
nakonec v kata jednotlivci skončila 
na 8. místě. Dan v kumite jednotlivci 
si počínal velice dobře, ale nepodaři-
lo se a vypadl. Sám popisuje, že je 
se svým výkonem spokojený a udě-
lal proto maximum. Jeho kategorie 
byla velice těžká, protože tam jsou 
závodníci z Ruska, Maďarska a ji-
ných států a je to veliká konkurence.  
V kumite jednotlivců si Jarča ne-
vedla špatně, první zápas vyhrála, 
ale byla kontaktována úderem do 
krku a ve druhém zápase prohrá-
la. Prioritou byl start kata teamu, 
takže nechtěla tento team ohrozit 
dalším zraněním. Naše děvčata Jar-
mila, Lenka a Karin se po dlouhých 

přípravách probojovala do finále  
z druhého místa a ve finále získala 
se svým kata teamem 3. místo a titul  
2 vicemistr Evropy. Můj názor je, 
že je páni rozhodčí „ořezali“ na bo-
dech, měly skončit na prvním místě, 
ale rozhoduje lidský faktor.
Celkově naše reprezentace SKM 
Bílina získala jedno 3. místo.
Za náš klub SKM Bílina chci po-
děkovat Danielovi, Jarmile, Lence  
a Karin, kteří nás zastupovali na 
tomto mistrovství Evropy JKA – 
Děkujeme.
Před sebou máme ME JKA mlá-
deže, které se koná koncem květ-
na v Německu.

Hlavní trenér SKM Bílina
Roman Masopust

Sezóna LTK Bílina 
2014/2015
Slavnostní odemykání tenisových 
kurtů v Bílině je plánováno na po-
lovinu měsíce dubna, ale všech-
no záleží na zprovoznění kurtů, 
na které čekáme. Jak již bylo v 
roce 2014, tak i v tomto roce bude 
LTK Bílina pořádat otevřené te-
nisové příměstské kempy, kde  
v minulém roce byl o tuto aktivitu 
velký zájem. V plánu jsou dále in-
terní tenisové turnaje pod názvem 
LUGSUS CUP. Pro další rozší-
ření hráčské základny připravu-
jeme ukázky tenisu ve školách a 
otevření tenisové školičky pro tři 
až čtyřleté děti (seznámení s teni-
sem, první kroky, základy). Vše 
je pod vedením hlavního trenéra  
Mgr. L. Lugsové a tenisově-kondič-
ní trenérky Mgr. E. Dobrovičové.
Pro výkonnostní sport LTK Bílina 
dle svých cílů na tento rok, obno-
vil pořádání celostátních teniso-
vých turnajů – letní část, a to pro 
kategorii mladších žáků.
První turnaj na tenisových kur-
tech na Kyselce bude v ter-
mínu 4. – 6.7.2015, druhý pak 
22. – 24.8.2015. Po oba tyto turna-
je bude možno zhlédnout a hlavně 
podpořit hlavní reprezentující bí-

linské hráče LTK Bílina, kterými 
jsou J. Koudelka, M. Černíková, 
B. Fečková a K. Procházková. 
Mimo oficiální turnaje ještě pro-
běhne turnaj kategorie BABY 
TENIS (4.7. – reprezentuje  
T. Procházková) a MINI TENIS. 
Od začátku května do konce 
měsíce června budou probíhat  
i mistrovské soutěže smíšených 
družstev, kde za hráče LTK Bílina 
budou bojovat M. Fiala, J. Kou-
delka, M. Novák, P. Chotěborský, 
A. Radba, Š. Štrébl, J. Jeníček,  
M. Fiala, M. Černíková, K. 
Procházková, B. Fečková, 
S. Davignonová a M. Ma-
tějová. Do jednotlivých mi-
strovských utkání povedou 
výše uvedené hráče kapitánky  
Mgr. L Lugsová a Š. Šnorová.

Za LTK Bílina Pavel Fečko
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Neplodná převaha Bíliny
Nedělní utká-
ní v Modré 
ukázalo, že 
s o u č a s n ý m 
p r o b l é m e m 
Bíliny je hlav-

ně střelba gólů. Bílina prodlou-
žila v Modré čas, kdy se ne-
podařilo dát gól , na více než  
200 minut. V prvním poločase se 
hrálo vyrovnané utkání, Bílina 
byla útočnější, snažila se o kom-
binaci. Domácí obětavě bránili, 
podnikali rychlé protiútoky. Ve 29. 
minutě se jim podařilo z jednoho 
brejku skórovat po nedůsledné 
práci obrany Bíliny, která ve snaze 
o technické řešení dovolila dvěma 
útočníkům domácích proniknout 
až k brance. 
Ve druhém poločase se hrálo 
prakticky na jednu branku. Do-
mácí se vyčerpali obětavou obra-
nou a Bílina stále více získávala 

půdu pro útočení. Hráči Modré 
odkopávali, zdržovali hru, ale 
většina akcí hostů končila u poku-
tového území, nedařily se finální 
přihrávky ani střelba ze střední 
vzdálenosti. V závěru se vrhli do 
útoku i stopeři a hrálo se vabank. 
V 86. minutě se domácím poda-
řil dlouhý odkop na vysunutého 
útočníka, který se 
štěstím tečovanou střelou ukončil 
střelecký účet zápasu.Před trené-
rem Kovačkou je úkol vrátit hrá-
čům sebedůvěru při proměňování 
šancí. První příležitostí je v sobo-
tu domácí utkání s Vilémovem. 

Modrá – Bílina 2:0 (1:0)
Sestava Bíliny : Vondráček - Žem-
ba (75. Hubáček), Karel, Pavlí-
ček, Mergl - Záhradský,Vlasák, 
Augusta (46. Procházka), Levý  
(66. Bečvařík) - Katrenič, Kotě-
šovský (63.Choutka M.) 

Další zápas fotbalistů bez 
bodového zisku
Ani v domácím zápase s Vilémo-
vem Bílina nebodovala. Hosté se 
představili jako kompaktní tým s 
vyrovnanými řadami.Hráli běhavý 
fotbal, se kterým měli domácí v 
prvním poločase hodně problémů.
Hosté se snažili využít každé ne-
důslednosti v obraně domácích.
Poprvé se radovali v 22. minutě, 
kdy mladičký talent v záloze domá-
cích Procházka chyboval při odko-
pu před brankou, a nabídl soupeři 
velmi laciný první gól.Jeho chyba 
však byla jen poslední v řadě ne-
přesností obranné hry domácích.
Ve druhém poločase se hra přece 
jen opticky vyrovnala.Trenér Ko-
vačka změnil systém, posílil útok 
a zdálo se, že by Bílina mohla 
zápas zdramatizovat.Bohužel dal-
ší chyba ve středu pole uvolnila 
cestu hostům k brance domácích 

a výborný Demke vstřelil svou 
druhou branku.Ještě jednou svitla 
Bílině naděje. V 63. minutě vysu-
nul Mergl Levého , ten před bran-
kářem Vilémova nezaváhal  a sní-
žil kontaktní brankou.Tím ukončil 
dlouhou sérii Bíliny bez vstřelené-
ho gólu(více než 250 minut). Ale 
Vilémov kvalitní hrou nedovolil 
Bílině vyrovnat a v 67. minutě po 
krásné kombinaci na levé straně 
definitivně rozhodl o svém, plně 
zaslouženém vítězství.  

Bílina – Vilémov 1:3 (0:1)
Branky: Levý –Damke2, Kaňkovský
Sestava domácích: Kovačka - 
Žemba (46. Choutka), Karel, 
Pavlíček, Mergl - Levý, Vlasák, 
Záhradský, Procházka (60. Katre-
nič), Augusta (37. Bečvařík)-Ko-
těšovský (77. Hubáček)

Bobování pro Terezku... – hokejový turnaj
Dne 28. 3. 2015 se v Bílině na 
Zimním stadionu uskutečnil 
hokejový turnaj, který podpořil 
projekt Bobování. Bobování je 
charitativní festival zaměřený 
na pomoc postiženým dětem po-
třebující finanční příspěvek na 
konkrétní přístroj, rehabilitační 
pomůcku či lázeňský pobyt, kte-
rý není hrazen zdravotní pojiš-
ťovnou, nebo je hrazen, ale jen 
zčásti. Pořádá ho regionální fol-
ková kapela Bob a Bobci, která 
tento charitativní festival založi-
la na počest zesnulého kapelníka 
Josefa Boba Zelenky. Dětem se 
pomáhá již pátým rokem, a to 
za podpory oblastních živnost-
níků, firem a účinkujících ka-
pel se zaměřením převážně na 
trampskou, folkovou, bluegras-
sovou a country muziku. 
Letos se bobuje pro Terezku. 
Terezka je dvanáctiletá slečna z 
Bíliny. Vzhledem ke svému po-
stižení je Terezka plně odkázá-
na na pomoc svých nejbližších, 
kteří se jí snaží svou láskou  
a péčí dopřát co nejspokojeněj-
ší a nejšťastnější život. Velkou 
naději vkládají do speciální re-
habilitační péče, tzv. Klim – te-
rapii v Klimkovicích. Bohužel 
tato léčba je velmi nákladná  
a je jen zčásti hrazena zdravotní 
pojišťovnou. Doplatek za čtyři 

týdny pobytu je cca 46 000 Kč. 
Lékaři doporučují Klim – tera-
pii zopakovat ještě tentýž rok, 
tentokrát je však úhrada poby-
tu, 86 000 Kč, zcela na rodině. 
Výtěžek z letošního Bobování 
bude použit především k pokry-
tí finančních nákladů spojených 
s Terezčiným léčebným poby-
tem v Klimkovicích.
Turnaje se účastnili týmy:
Sportclub, Kafáč, Vikings, Stará 
garda HC Draci Bílina, Bulldogs.

Za tým Bobování nastoupili hrá-
či prvoligového týmu HC Most 
v čele s bývalým reprezentan-
tem Janem Alinčem, dále Vítěz-
slav Nedrda, Bohumil Slavíček, 
Petr Přeučil a Bílinský odchova-
nec Jan Musil. Turnaj probíhal 
po celý den a během tohoto se na 
dobrovolném vstupném a díky 
aktivitě organizátorů a štěd-
rosti sponzorů podařilo vybrat  
28 950 Kč. Turnaj oficiálně za-
hájil hlavní organizátor Bobová-

ní René Kříž, který všem účast-
níkům přestavil tento projekt  
a který také zajišťoval organiza-
ci koncertu Bobování v Hrobě, 
jenž se konal 18. 4. 2015. Při 
vyhlašování turnaje byla osobně 
přítomna Terezka se svou ma-
minkou, která na místě převzala 
symbolický šek. Zvláštní podě-
kování patří městu Bílina, RaSZ 
s.r.o.Bílina za finanční podporu 
ve výši 10 000 Kč, sponzorům 
a všem, kteří přispěli na dobro-
volném vstupném, ale také li-
dem kteří tuto akci zajistili orga-
nizačně. Takže jménem Terezky 
ještě jednou všem velké díky  
a příští rok na viděnou při dru-
hém ročníku akce Bobování 
pro… – hokejový turnaj.
Sponzoři akce: 
● Město Bílina
● HC Most
● Intermont, Opatrný
● JV-Constructs
● Metalimpex Group s.r.o
● Altep s.r.o.
● HPM Servis
● KPM Instal
● Pneuservis Soukup
● Esox Bílina
● Aluglass – Marek Halmich
● Chytep – Chýle
● Sportbar 24

Organizátoři turnaje 
Vydra Jiří, Musil Jan
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