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 Město střídá ředitele městské policie  Kniha o dolování vznikala 20 let  O prohlídky na zámku je zájem  
 Babí léto potěšilo příznivce country  DDM bude slavit výročí vzniku  Jezerní běh přes výsypky  

Indiánský den se připomněl dětem
Pomalovat se indiánskými 
znaky, vymyslet indiánské hry 
a soutěže. To stačilo k tomu, 
aby se děti přišly podívat na 
Indiánský den do Domu dětí  
a mládeže v Bílině. 

Do DDM Bílina přijela zájmová 
skupina Pšito Oyate, která s origi-
nálními kostýmy nastolila tu pravou 
indiánskou náladu. „Indiánský den 
byl dárek od nás dětem k novému 
školnímu roku, aby se k nám zase 
vracely a věděly, že jsme tu vždy 
pro ně,“ řekla ředitelka DDM Bílina 
Krista Sýkorová. Za nápadem uspo-
řádat Indiánský den stojí celý tým 

Domu dětí a mládeže. „Chtěli jsme 
uspořádat něco, co tu dlouho neby-
lo a myslím, že se nám to povedlo 
a jak děti, tak rodiče byli nadšení,“ 
dodala. 

Děti ale také pomáhaly malé Te-
rezce, pro kterou nosily víčka. Nej-
více jich nasbírali žáci 2. B ze ZŠ Li-
dické, následovala 1. B a třetí místo 
ve sbírání patřilo MŠ Švabinského, 

dolní školce. „V této akci budeme 
pokračovat. Při vstupu do Domečku 
bude připravená nádoba a kdokoli 
tam může víčka přinést,“ upozornila 
Sýkorová.  (lal)

Do Bíliny přijeli představitelé partnerských měst
Polský Bilgoraj a Jaraczewo, ukrajinský Nowowolynsk, slovenský Stropkov a německé Dippoldiswalde, jsou města, která dlou-
hodobě spolupracují s městem Bílina. Za finanční podpory Ústeckého kraje, Severočeských dolů a Skupiny ČEZ se uskutečnilo  
v Bílině jejich setkání. 

Do Bíliny přijely delegace 
z partnerských měst na po-
zvání starosty města Oldřicha 
Bubeníčka v rámci Dne hor-
níků. Za Bilgoraj oficiálně 

zastupoval zástupce starosty 
města Michal Dec, Jaraczewo 
starosta Dariusz Strugala, No-
wowolynsk starosta Viktor Sa-
pozhnikov, ze Stropkova také 

přijel starosta Ondrej Brendza 
a z Dipoldiswalde starosta Jens 
Peter. 

„Cílem setkání bylo před-
stavení nového vedení města  

a pokračování v již navázané 
spolupráci,“ uvedl tajemník 
Městského úřadu v Bílině La-
dislav Kvěch. 
� Více�na�straně�3

Indiánský�den�v�prostorách�Domu�dětí�a�mládeže�navštívilo�více�než�400�dětí� Foto:�Jan�Vraný�

Představitelé�partnerských�měst�v�Bílině.� Foto:�K.�Žofková



O budovy bývalých lázní mají zájem 
noví investoři

Městská policie 
dostane nového 
šéfa

Nové vedení města, nové ná-
zory a jiné představy o práci 
strážníků městské policie. Tak 
by se dalo vysvětlit rozhodnutí 
města, že na ředitele Městské 
policie v Bílině vyhlásí výbě-
rové řízení. 

Starosta Bíliny Oldřich Bube-
níček shrnul celou záležitost do 
jednoduché věty. „Městská poli-
cie potřebuje získat nový impuls 
pro svoji práci.“ Dále naznačil, 
že je to stejné jako ve fotbale. 
Dlouholetý trenér většinou za-
vede stereotyp a pro oživení 
mužstva se hledá trenér nový,“ 
uvedl starosta s tím, že město 
má městskou policii s velkým 
počtem strážníků na velikost 
města a veřejnost očekává, že se 
to projeví i ve větším pocitu bez-
pečnosti. „Nové vedení města to 
slíbilo a také toho chce dosáh-
nout,“ doplnil. 

Hned pět zájemců mé zájem  
o budovy, které stojí v areálu bý-
valých lázní Kyselka. Své plány 
představili vedení města, které se 
k nim s ohledem na předešlé zku-
šenosti zatím staví opatrně. 

Každý z potencionálních inves-
torů má o lázeňském areálu jinou 
představu a ne všichni je kompletně 
představili. „První zájemce má jasný 
projektový záměr, další pouze jakou-
si vizi a na podrobné informace stále 
čekáme,“ prozradila místostarostka 
města Bíliny Zuzana Bařtipánová  
s tím, že je předčasné dělat nějaké zá-
věry nebo rozhodnutí. 

Zástupci KSČM Bílina vníma-
jí zájemce o bílinské lázně velmi 
pozitivně. „Jsme rádi, že se obje-
vují zájemci, ale musíme vyčkat 
na představení všech zájemců  
a jejich koncepcí,“ uvedl za KSČM 
radní Aleš Tallowitz. „Bílinské 
lázně respektive lokalita parku 
kyselky je jedinou odpočinkovou 
zónou pro naše občany. Budeme 
podporovat jen to co je pro město  
a naše občany nejvýhodnější, nejpři-
jatelnější a nejlepší. Jedná se stříbro 
našeho města a i malá chyba může 
vytvořit nenapravitelné problémy.“

Hnutí za harmonický rozvoj měst  
a obcí se staví k jednání ohledně bý-
valých lázní podobně. „Nejdříve se 
musíme podrobně seznámit s jednotli-
vými záměry potencionálních investorů  
a následně vyvolat jednání s jednotlivý-
mi politickými kluby,“ uvedl zastupitel 
za HNHRM Pavel Bárta. 

Politické hnutí ANO 2011 
preferuje možnost, kdy 
město bude mít minimálně  
50 procentní rozhodovací 
pravomoce při zajištění zpro-
voznění lázní. „Rozhodně ne-
podpoříme menšinový podíl 
ani odkup lázní soukromému 
investorovi vzhledem ke zku-
šenostem, kdy v minulosti 
soukromý provozovatel zne-
přístupnil areál lázní a lázeň-
ský park veřejnosti,“ uvedla 
za politické hnutí ANO 2011 
Bařtipánová. 

Nevyužité budovy
Rok 1997 přinesl konec lázeň-
ství v Bílině, které se zde pro-
vozovalo od počátku 20. století. 
Lázně Kyselka byly ve vlastnic-
tví rodu Lobkowiczů, a to až do 
roku 1948. Následně se lázně 

znárodnily a spravoval je Státní 
podnik Lázně Bílina. Po pádu soci-
alismu byly v rámci restituce lázně 
vráceny původním majitelům. 

Na město přišla nabídka na od-
kup celého areálu, ale tehdejší 
zastupitelé nabídku zamítli kvůli 
vysoké finanční zátěži. Následu-
jící rok získává areál Lázní Ky-
selka soukromá firma a dochází  
k uzavření celého areálu, přeru-
šení všech činností, tradice lázeň-
ství v Bílině a následné devastace 
celého komplexu. Městu se po-
dařilo získat lázeňské budovy do 
svého vlastnictví v roce 1998 kro-
mě stáčírny minerální vody Bílin-
ská kyselka. Tu si soukromá fir-
ma ponechala a funguje dodnes. 

Od tohoto roku město shání 
solidního partnera na obnovení 
lázeňské nebo i jiné zdraví pro-
spěšné činnosti. (lal)

Obyvatelé Bíliny mají o práci 
městské policie různé představy, 
ale shodují se hlavně na tom, aby 
strážníci byli vidět více v ulicích 
nebo že jich je stále málo. „Na 
to, jakou vykonávají práci, by 
měli mít větší pravomoce a na-
opak nejen strážníci by měli být 
v ulicích, ale také Policie ČR,“ 
uvedla Renata Vítová z Bíliny. 
Karel Lanc například upozor-
ňuje na to, že strážníci přehlíží 
špatné parkování. „Málo se vy-
bírají pokuty za špatné parková-
ní, kde je zákaz stání nebo místa 
vyhrazená pro zásobování. Ne-
měří se v tomto případě stejným 
metrem, a to není dobře.“ (lal)

Historie těžby přináší nové momenty
Žádné moderní stroje a tech-

nika, která umožňuje dnešním 
horníkům práci, ale tvrdá dřina. 
Dobové fotografie v knize Zdeň-
ka Dvořáka Historie a budoucnost 
hornictví na Bílinsku a Duchcov-
sku to dokazují. 

Samotná kniha vznikala zhru-
ba dva a půl roku, ale Zdeněk 
Dvořák materiály ke knize dával 
dohromady téměř 20 let. Mraven-
čí práce ale přinesla své ovoce  
a čtenář pochopí, co stojí za te-
pem jeho domova. „V současné 
době jsou na většině míst, kde se 
těžilo rekultivace a zapomíná se 
na to, že to bylo vlastně místo těž-
by uhlí,“ připomněl autor knihy.  

„V knize jsou fotografie z let, 
kdy probíhala těžba a následně, 
jak plocha vypadá dnes.“ 

Fascinující jsou letecké sním-
ky zrekultivované krajiny, které 
tvoří kontrast období těžby před  
100 lety. „Každý důl má nejen 
svou historii, ale také příběhy lidí, 
kteří v té době na jednotlivých 
dolech pracovali,“ řekl Dvořák  
a doplnil, že právě poutavé příbě-
hy popíše ve své další knize. 

Zdeněk Dvořák připravil ke 
Dni horníků výstavu spojenou  
s autogramiádou ve výstavní síni  
U kostela. Ani 100 knih, které 
byly na podpis autora připravené, 
nestačily pro velký zájem. (lal)

Ilustrační.�Městská�policie�
společně�s�PČR�kontroluje�
pravidelně�herny�a�bary.�

Zdeněk�Dvořák�se�během�
autogramiády�téměř�
nezastavil.
� Foto:�V.�Weber
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Střípky 
z Bíliny

Podpora ČEZ letos 
končí

Nový osobní počítač pro Měst-
skou knihovnu v Bílině, pro-
padlý chodník v areálu bývalé 
Základní školy na Teplickém 
předměstí, dlažba na ZŠ Za 
Chlumem a v Aléské. Počítač 
a nutné opravy se hradily z fi-
nanční podpory Společnosti 
ČEZ ve výši 615 tisíc korun. 

Jedná se o schválené pro-
jekty, které se na ČEZ podaly  
v prvním čtvrtletí letošního 
roku, a které podpořilo bývalé 
vedení města Bílina. Přijatý dar 
byl součástí rámcové smlouvy, 
kterou mělo město uzavřenou  
s akciovou společností ČEZ.  
V letošním roce tato smlouva 
končí, protože byla uzavřená na 
období let 2011 až 2015.  (lal)

Lázně jsou stále 
hlídané

Až do konce letošního roku 
bude ostrahu areálu bývalých 
lázní vykonávat Mostecká BS. 
Bezpečnostní agentura má 
smlouvu s městem jen do kon-
ce tohoto roku. Město následně 
bude vypisovat výběrové řízení 
na bezpečnostní službu, která 
by měla nově vykonávat ostrahu 
budov v areálu Kyselka. 

V minulosti docházelo ke 
značnému rozkrádání majetku 
města v této oblasti a bezpeč-
nostní agentura se ocitla pod 
palbou kritiky. Situace na Ky-
selce se zklidnila až po pravidel-
ných kontrolách Městské policie 
Bílina. (lal) 

Mobilní sociální 
šatník

Městský úřad Bílina, Odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví Vás 
tímto opět zve na akci nazvanou 
Mobilní šatník.

Tato akce proběhne dne 15. 10. 
2015 v době od 9:00 hod. do 13:00 
hodin, a to v prostorách knihovny 
na Teplickém předměstí. V rámci 
této akce Vám bude nabídnuto 
obnošené šatstvo zdarma. Akce 
je určena jak pro ženy, muže tak 
i děti.  (lal) 

Naučná stezka se každoročně upravuje 
a doplňuje

Naučná stezka, kterou kdysi 
vytvořila Bílinská přírodověd-
ná společnost se studenty gym-
názia podél turistické stezky 
na Bořeň, stále plní svůj účel. 
Bořeňská lokalita je turisticky 
velmi atraktivní, ale kromě 
vandalství ji trápí i odpadky. 

Naučné stezky dnes najdete  
v téměř ve všech lokalitách, kde 
je vysoký výskyt turistů nebo 
cyklostezek. Bořeňská naučná 
stezka vznikla mezi prvními, stále 
se obnovuje a také se neustále do-
plňují nové informace. „Součas-
ný stav je takový, že v podstatě  
90 procent toho, co jsme tam dali, 
na stezce návštěvníci najdou,“ 
potvrdil předseda Bílinské příro-
dovědné společnosti Karel Mach. 

Před třemi lety se nahradily vel-
ké cedule železnými schránkami, 
kam se vložily jednotlivé plakáty  
s informacemi. Jednalo se vlastně 
o schránky, které měly odolat van-
dalům, a to se podle Macha poved-
lo. „Bytelné schránky byly připev-
něné způsobem, který používají 
horolezci, takže jsme akci provedli 
ve spolupráci s Horolezeckým od-
dílem Bílina a drží pevně.“ Terčem 
ničení se ovšem stávají na schrán-
kách čelní plexisklové desky. 
„Celkem se musí ročně asi čtyři  
z těch deseti vyměnit, některé jsou 
rozbité, některé zalepené samolep-
kami, nebo poškrábané,“ popsal 
Mach s tím, že jednou ročně se 
mění i plakáty zatavené ve fólii. 
„Většinou se turistům daří zničit 
podkladové desky, které dělají  
z více plakátků karis blok, kde se 
dá listovat. Ze dvou schránek zmi-
zely řetězy, které měly bloky držet 
připojené ke schránce, aby je lidé 
neodnášeli.“

Umístění cedulí
1.  Vstup do Boreňských za-

hrad
2. Boreňská chata
3. Kamenný vodopád
4. Vyhlídka na Most 
5.  Jihozápadní svah u lavičky 

(Liběšická strana) 
6. Male varhany
7. Vrchol Bořně
8. Tábořiště jižní louka

Pozitivní ale je, že práce Společ-
nosti plní svůj účel. „Plakáty jsou 
opotřebené, je vidět, že se čtou 
nebo prohlížejí, takže pracuje-
me na dalších, abychom naplnily 
schránky, které jsou prázdné nebo 
mají jen čelní plakátek za plexi-
sklem,“ doplnil Karel Mach.

Nekonečná story s odpadky
Na jedné straně dobrovolníci, 
kteří pravidelně uklízejí odpad-
ky v lokalitě Bořeň a na straně 
druhé ti, kteří nepořádek v příro-
dě dělají, a je jich bohužel stále 
dost. Kolem stezky uklízejí od-
padky děti z oddílu Bílinských 
sojek, členové Horolezeckého 
oddílu Bílina a někteří místní 
dobrovolníci. „Za velmi nega-
tivní považuji momentálně roz-
místěné a téměř plné pytle na 
odpadky podél stezky na Bořni. 
Je to velmi nedomyšlený ná-
pad,“ podotkl Mach a doplnil, 
že směrem k návštěvníkům je to 
silně nevýchovné. „Zvyknou si, 
že po cestě můžou, kde co vyho-
dit stejně jako třeba ve městě.“

Podle Macha by bylo výchov-
nější oblast čistit tak, aby každý 
viděl, že on je právě jediný, kdo 
tu něco vyhodil a aspoň trochu se 

Do Bíliny přijeli představitelé 
partnerských měst
Pokračování�ze�strany�1�

Jednotliví představitelé mezi 
sebou diskutovali o samosprá-
vách měst a měli tak možnost 
srovnání jednotlivých regionů. 
„Jednalo se především o práci 
úředníků, rady města, zastupi-
telstva nebo způsoby voleb,“ 

upřesnil tajemník. Dalšími téma-
ty byl současný stav životního 
prostředí. Hosté tak absolvovali 
prohlídku Elektrárny Ledvice  
a Dolu Bílina. 

Další z možností, jak prohlou-
bit spolupráci jsou také výměnné 
pobyty dětí z jednotlivých zá-

kladních škol. „Děti tak budou 
mít možnost poznat jiný jazyk, 
navázat přátelství a něco se od 
sebe vzájemně naučit,“ dodal 
tajemník s tím, že město se 
chce opět pokusit získat dotaci 
na pořádání mládežnické mezi-
národní olympiády.  (lal)

zastyděl. „Měli jsme v posled-
ním roce pocit, že se nám to za-
číná dařit. Třeba ve Skandinávii 
je běžné, že koše na odpadky, 
nebo kontejnery na třídění jsou 
umístěné výhradně u vstupu do 
národního parku nebo rezervace  
a obecně všude je méně odpad-
kových košů, než u nás,“ řekl 
předseda přírodovědné společ-
nosti. 

Turisté, kteří se vydají po ze-
lené značce od chaty směrem  
k vrcholu, naleznou devět 
schránek. Stezka je také vy-
značená na mapě Bořně, která 
se dá zakoupit například v In-
focentru Pod věží.

 � Lada�Laiblová

Bílinské�sojky�sesbírají�v�okolí�Bořně�pytle�odpadků.�
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MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31
 tajemník Městského úřadu v Bílině vyhlašuje veřejnou výzvu dle zákona. 312/2002 Sb.,§ 6, na obsazení funkce

VEDOUcÍ ODDĚLENÍ KULTUry 
na plný úvazek, dobu neurčitou zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru školství, kultury a sportu

MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31
 tajemník Městského úřadu v Bílině vyhlašuje výběrové řízení dle zákona. 312/2002 Sb.,§ 7 na obsazení funkce

VEDOUcÍ ODBOrU DOPrAVy
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: Uchazeč musí být fyzická osoba, která je státním občanem České republi-
ky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhon-
ná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (zák. č. 451/1991 Sb.).

Požadavky:
  dosažené min. vyšší odborné vzdělání ekonomického nebo humanit-

ního směru
  organizační a řídící schopnosti
  vysoká osobní angažovanost a aktivní zapojení do kulturního dění 

ve městě
  zvládání stresové zátěže
  časová flexibilita
  řidičský průkaz skupiny B
   znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
  aktivní znalost německého nebo anglického jazyka – výhodou

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samostat-
ný doklad):
   jméno, příjmení, titul 
   datum a místo narození
   státní příslušnost
  místo trvalého pobytu
    číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o 

cizího státního příslušníka)
  telefonické spojení
  datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
   profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech

  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li tepr-
ve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též od-
borný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením)

   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  koncepci rozvoje kultury ve městě Bílina v rozsahu max. 3 stran 

formátu A4
   souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 

tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeno nejpozději 5. 10. 2015 do 17:30 hodin
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – vedoucí oddělení 
kultury“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městské-
ho úřadu v Bílině
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2015 nebo dohodou
Platové zařazení: 10. plat. třída dle NV 222/2010 Sb., a NV č. 564/2006 Sb.

Kontakt: Mgr. Eva Böhmová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
tel. 417810930, mobil 603489938, e-mail: bohmova@bilina.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uve-
dení důvodů.
 ing.�Ladislav�Kvěch
� tajemník�MěÚ�Bílina

Požadavky:
   dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalář-

ském studijním programu (výhodou v oborech ekonomika, doprava, 
právo, veřejná správa, popřípadě vzdělání technického zaměření)

  praxe minimálně 3 roky
   osobnostní předpoklady pro práci ve veřejné správě
  znalost příslušné legislativy (např. zákon č. 111/1994 Sb., zákon  

č. 56/2001 Sb. včetně prováděcích vyhlášek, zákon č. 361/2000 Sb., 
zákon č. 247/2000 Sb. a souvisejících předpisů)

    znalost zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
   vyšší počítačová gramotnost
   organizační a řídící schopnosti
  samostatnost, zodpovědnost a výborné komunikační schopnosti
   zvládání stresové zátěže, časová flexibilita
   řidičský průkaz skupiny B
    dobrá orientace v systému veřejné správy a příslušné legislativě 

(např. znalost zákona o obcích, 
   praxe ve veřejné správě nebo samosprávě – výhodou)
    aktivní znalost německého nebo anglického jazyka – výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit 
jako samostatný doklad):
   jméno, příjmení, titul uchazeče
   datum a místo narození
  státní příslušnost
  místo trvalého pobytu
   číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o 

cizího státního příslušníka)
  telefonické spojení
  datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
  profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech včetně telefonického kontaktu
  originál výpisu z evidence rejstříků trestů (kopie žádosti, je-li teprve 

žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též od-
borný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením)

   ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  negativní lustrační osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zák. č. 

451/1991 Sb., v platném znění – netýká se osob narozených po  
1. 12. 1971

  čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném 
znění – netýká se osob narozených po 1. 12. 1971

Lhůta podání přihlášky: doručeno nejpozději 5. 10. 2015 do 12:00 hod.
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VŘ – VOD - neoteví-
rat“ – doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na 
adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
Předpokládaný nástup: dle dohody
Platové zařazení: 10. plat. třída dle NV č. 222/2010 Sb.  
a NV č. 564/2006 Sb.

Informace: tajemník městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch,  
tel. 417 810 810, mob. 602 112 323

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uve-
dení důvodů.
� ing.�Ladislav�Kvěch
� tajemník�MěÚ�Bílina
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KRIMIInteriéry bílinského zámku navštívilo 
přes tři sta návštěvníků

Více než 300 návštěvníků za-
vítalo během druhé zářijové 
soboty na zámek v Bílině. Spa-
třit tak mohli například uni-
kátní sklípkovou klenbu, his-
torické skříně na míru anebo 
vzácné štuky v Italském sále. 
Dominanta města byla mimo-
řádně přístupná už potřetí za 
poslední čtyři roky. Majitel 
zámku, společnost Lesy Sever, 
tak dal možnost zájemcům na-
hlédnout do interiérů zámku, 
které mnozí pamatují v téměř 
havarijním stavu. 

„Jako každý rok i letos byl  
o prohlídku velký zájem, kapacita 
prohlídek byla obsazena po dvou 
týdnech od startu rezervací“, kon-
statoval Jan Beneš ze sdružení Bí-
lina 2006. Mimořádnou skupinou 
byli zaměstnanci bílinské poboč-
ky České pošty, kteří sobotní ma-
raton prohlídek odstartovali. Ná-
sledovaly půlhodinové rozestupy 
mezi skupinami, a to až do deváté 
hodiny večerní. „Bylo to velmi 
náročné z hlediska organizace  
a fyzických sil, prohlídka trvala 
až 45 minut, návštěvníci ale byli 
disciplinovaní a velmi milí“, do-
dává předseda sdružení Bílina 
2006 Richard Hazdra. Sdružení se  
s majitelem zámku domluvilo na 
první prohlídce před čtyřmi lety. 
„Majiteli zámku panu Georgu 
Thalerovi i kastelánovi Michalovi 
Koukolovi patří nejen náš velký 
dík, ale především dík stovek ná-
vštěvníků, kteří viděli po dlouhé 
době anebo vůbec poprvé město 

z jiné perspektivy a navíc mohli 
obdivovat překrásně zrestaurova-
né interiéry zámku. Všichni od-
cházeli nadšení a s velkými díky“, 
doplnil další člen sdružení Jiří Ko-
dad, který vítal návštěvníky přímo 
u brány.

Nejvzdálenějším návštěvníkem 
byl invalidní důchodce Ivo Beneš 
z Přelouče na Pardubicku. „Do-
zvěděl se o zpřístupnění zámku 
na poslední chvíli a kontaktoval 
nás. Bylo nemyslitelné, abychom 
člověka z takové dálky odmítli. 
Cestoval do Bíliny šest hodin, aby 
absolvoval půlhodinovou prohlíd-
ku a následně šestihodinovou ces-
tu domů“, vzpomíná průvodkyně 
zámkem a členka sdružení Lída 
Vážná. Zvláštní atmosféru měli 
večerní prohlídky při rozsvícených 

interiérech a nasvíceném nádvo-
ří. Jestli se bude v příštím roce 
prohlídka opakovat, není jisté. 
Podle prvotních reakcí kastelána 
Michala Koukoly se akce líbila  
i „domácím“ a není tak vyloučené, 
že by napřesrok mohl být zámek 
zpřístupněn na celé dva dny. „Jest-
li tomu tak skutečně bude, se nedá 
teď říct. Nutný je souhlas majitele 
pana Thalera, ten také musí najít 
vhodný termín a to není jednodu-
ché. Provázení na zámku je navíc 
velmi náročné i pro nás a to jak fy-
zicky, tak organizačně. V každém 
případě, až budeme vědět, zda  
a jestli vůbec se příští rok prohlíd-
ky zámku uskuteční, dáme infor-
mace na naše webové stránky i na 
profil na sociální síti Facebook“ 
slíbil Richard Hazdra. (red)

Ze sklepa zmizelo 
kolo

Do panelového domu v Bílině 
vnikl neznámý zloděj a namířil si 
to přímo do sklepa. Tam objevil 
jízdní kolo v hodnotě 13 tisíc ko-
run, které si následně odnesl. Po-
licisté po bicyklu i zloději pátrají. 
 

Krádež  
v Hostomicích 
objasněna

Bílinští policisté objasnili pří-
pad krádeže, ke kterému došlo 
koncem srpna v Hostomicích. 
Teprve 19letý mladík vnikl ote-
vřeným oknem do domu, kde 
odcizil kompresor a rybářské 
vybavení, celková škoda byla 
poškozeným vyčíslena na téměř 
osm tisíc korun. Muž si již pře-
vzal sdělení podezření z přečinů 
krádeže a porušování domovní 
svobody, za jejichž spáchání mu 
hrozí až dvouleté vězení.

Lupič už je za 
mřížemi

Ve vazební věznici skončil 
24letý muž, který začátkem srp-
na v Bílině přepadl mladistvého 
chlapce. Nejdříve ho měl slovně 
napadnout a nařknout, že mu 
odcizil mobil, následně do něj 
strčil tak, že mladík upadl. Když 
se snažil před agresorem utéct, 
muž ho doběhl a za nohu ho 
strhl na zem. Pod pohrůžkami 
fyzického násilí po něm poža-
doval vydání telefonu, a když ho 
nedostal, vyrval ho přepadené-
mu z kapsy, zároveň mu uštědřil 
výboj elektrickým paralyzérem. 
Poté měl vytáhnout neustanove-
nou zbraň, kterou na poškoze-
ného namířil a zároveň mu vy-
hrožoval, že pokud se obrátí na 
policii, najde si ho. Kriminalisté 
zažádali o vydání předběžného 
souhlasu se zadržením pode-
zřelého, který byl před několika 
dny omezen na svobodě. Recidi-
vista, který má za sebou několik 
pravomocných odsouzení za 
majetkovou i násilnou trestnou 
činnost, byl obviněn z trestných 
činů loupeže a vydírání, za které 
mu v případě uznání viny hrozí 
až desetileté vězení. �(PČR)

Trasa pro vozíčkáře se přepracuje 
Jako vysoce nákladný zhod-

notila Rada města Bíliny pro-
jekt, Bílina – bezbariérová trasa  
1. etapa, o který se pokoušelo již 
minulé vedení města. Od projek-
tu ale město neustoupí. Naopak 
ho ještě více propracuje a od-
straní nedostatky. 

Trasa měla vést od vlakového 
nádraží k Zelenému domu, kde 
vozíčkáři bydlí a mají bezbari-
érový vstup do domu. „Žádost 
se městu vrátila z důvodu chyb 
v projektové dokumentaci. Po 
prostudování projektového zá-
měru a zhodnocení přínosů  

a nákladů předloženého projektu 
rada města nepodpořila přepra-
cování projektové dokumentace  
a nové podání projektové žádos-
ti,“ vysvětlila místostarostka Zu-
zana Bařtipánová. 

Bezbariérovost města ale ne-
chce město zamést pod koberec 
a připravuje se na řešení, které  
s vozíčkáři bude chtít projednat  
a dohodnout se na případné spo-
lupráci. „Musíme zohlednit jejich 
zkušenosti s cestováním po měs-
tě, abychom věděli, kde jim cestu 
nejlépe usnadnit,“ podotkla mís-
tostarostka. 

Celkové náklady projektu na 
1. etapu by vyšly na 5,7 mi-
liónů korun a trasa měla vést 
ze Žižkova náměstí přes ulici 
Želivského, Mírové náměstí, 
Seifertova a Tyršova k Zelené-
mu domu. „Projekt ale neřešil 
například rozšíření chodníků 
v ulici Seifertova, a to právě 
vidíme jako důležitou součást 
zlepšení přístupnosti centra 
a navazujících tras nejen pro 
vozíčkáře, ale také pro rodiny 
s malými dětmi a kočárky,“ do-
plnila místostarostka. 

 (lal)

Ivo� Beneš� (vlevo)� se� přijel� podívat� na� zámek� až� z� Přelouče.
� Foto:�Bílina�2006
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Dům dětí a mládeže 
oslaví 55 let vzniku 

Když je člověku pohodově a pořád něco chystá, tak mu 
čas letí. V domě dětí to platí dvojnásobně. Tady snad 
čas uhání tryskem. Připadá mi to jako před rokem, kdy 

domeček slavil padesátku a teď k jedné pětce přibyla druhá. Do-
meček by nebyl tím, čím je, kdyby v něm nebyli ti správní lidé. 
My si ty svoje opatrujeme jako rodinné stříbro. 

Ve všem tom chystání desítek 
kroužků, nespočet akcí, různých 
soutěží, příměstských i poby-
tových táborů máme málo času  
a tak alespoň jednou za pět při-
pravujeme večer pro všechny 
bývalé i současné zaměstnance 
DDM. A že jich za těch 55 let 
domečkem prošlo! 

Někteří pracovali jako peda-
gogové, hospodářky, uklízečky, 
recepční. Jiní s námi po celý rok 
vedli zájmové kroužky. Stálé 
party rok co rok odjížděly na naši 
stanovou základnu do Horní Ce-
rekve a na další tábory.

Přátelské setkání je čas, kdy  
z polic a skříní vyndáme staré kro-
niky, fotografie, videa a se starými 
dobrými kamarády si u šálku dob-
ré kávy zavzpomínáme na staré 
dobré časy. Rádi bychom se setkali 
s každým, kdo v Domečku nechal 
kousek svého srdce i života. Vět-
šina kontaktů, které na ně máme, 
již nejsou aktuální. Pokud jste tedy 
v Domečku pracovali a chcete se 
setkání zúčastnit, zavolejte nám – 
rádi bychom pro všechny připravi-
li příjemné místo.
� Krista�Sýkorová

� ředitelka�DDM�Bílina

Kolektiv�DDM�Bílina� Foto:�DDM

Blahopřání
Dne 31. srpna oslavila 

své 84. narozeniny 
paní Marie Zemanová

(Marešová).
Babičko, ještě jednou Ti chceme 

popřát vše nejlepší a do dalších let 
hlavně pevné zdraví a rodinné lásky.

Vnučka Markéta s rodinou  
a bratrem Davidem.

PS: stále Ti to sluší!
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Kyselkou se nesla atmosféra country hitů

ZŠ Za Chlumem získá díky projektu nové 
publikace do knihovny

Naše knihovna, studijní a informační centrum, vznikla v roce 
2012 díky podpoře skupiny ČEZ. Žáci si zde můžou nejen půj-
čovat knihy, ale mají možnost využít dva počítače s internetem, 
které jsou napojené na školní síť. Postupně byla knihovna dovy-
bavena plátnem na promítání a dataprojektorem, takže ji peda-
gogové využívají k výuce cizích jazyků, dramatického semináře  
a především k výuce čtení a literatury. 

Jednou z novějších metod rozvoje 
čtenářské gramotnosti je tzv. dílna 
čtení, kdy se žáci v pravidelných in-
tervalech (například jednou týdně) 
věnují v rámci výuky českého jazy-
ka soustavnému čtení knih. Specifi-
kum a zároveň krása a zajímavost 
této metody spočívá v tom, že děti 
nečtou knihu určenou pedagogem, 
ale každý si může vybrat publikaci, 

která jej zaujme. V rámci dílny čte-
ní jsou žáci vedeni ke sdílení svých 
dojmů. S učitelem i mezi sebou 
komunikují, diskutují a sdělují si 
dojmy a postřehy z četby jak ústně, 
tak písemně. Tato komplexní meto-
da pomáhá rozšiřovat slovní záso-
bu, zlepšuje pravopis, pozornost, 
úroveň vlastních psaných textů, 
kultivuje mluvený projev a je vý-

borným nástrojem pro zlepšování 
kvality myšlení. 

Předpokladem smysluplného za-
vedení metody dílny je dostatek 
knih, vhodných k výběru. Naše ško-
la se proto letos zapojila do projektu 
MŠMT, podpořeného z Operačního 
programu Vzdělání pro konkuren-
ceschopnost a reagovala na výzvu 
č. 56, jejímž úkolem je podpora za-

vedení metody čtenářské dílny jako 
prostředku ke zkvalitnění čtenářství 
a čtenářské gramotnosti. Získali 
jsme finanční dotaci 227 024 Kč na 
nákup knih a zavedení metody do 
výuky. Vybrali jsme pro děti přes 
800 nových knih do knihovny a už 
se moc těšíme, jak s nimi budeme  
v hodinách českého jazyka pracovat. 
 Mgr.�Pavlíčková�Andrea

Po roce se do Bíliny vrátilo Babí léto a pořadatelé mohou být spokojení. Areál koupaliště Kyselka zaplnili příznivci folkové, country  
a bluegrassové muziky. Výběr kapel byl jako vždy perfektní a každý si našel jak svého oblíbeného interpreta, tak muziku. 

Letošní 17. ročník byl ve zna-
mení vzpomínání na zlaté časy 
oblíbených Port, ale představily se 
také kapely nové, které na Babím 
létě ještě nevystupovaly. Organi-
zátoři z bílinské kapely Křáp se 
nechali inspirovat jednoduchostí 

sobě vlastní, a to jim vyšlo na jed-
ničku. Opět se potvrdilo, že nové 
písničky jsou vítané, ale ty staré 
nejsou pořád zapomenuty. 

František Nedvěd měl jako obvyk-
le nadšené obecenstvo, ale jakmile 
zahrál písničky z dob Brontosaurů, 

rozezpíval půlku koupaliště. „letošní 
Babí léto bylo skvělé, ale nejen to. 
Jsem ráda, že se v této tradici pokra-
čuje,“ řekla Anička Reschová, která 
přijela až z Berouna. „Chodím sem 
každý rok, je tu dobrá atmosféra, lidi 
a pohoda. Zapomenete na všední 

starosti,“ podotkla Judita Žemličko-
vá z Bíliny. 

Kromě Františka Nedvěda se před-
stavila výborná kapela Bob a Bob-
ci, Passage, Burizon, Petr Kalandra 
Memory Band, Wabi Daněk a další. 
� Lada�Laiblová,�Foto:�V.�Weber

František�Nedvěd

Bob�a�Bobci

Zaplněné�koupaliště

Křáp
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Kulturní
servis

Kulturní centrum Kaskáda informuje

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

Pátek 25. září od 17:30 hodin
LABYRINT: 

ZKOUŠKA OHNĚM – 2D
USA Akční / Sci-Fi / Thriller/. 

České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 25. září od 20:00 hodin
GANGSTER KA – 2D

ČR/ Krimi / Drama / Thriller/. 
České znění.

Vstupné: 130,- Kč

Sobota 26. září od 17:30 hodin
FANTASTICKÁ ČTYŘKA – 2D

USA/ Akční / Fantasy / 
Sci-Fi/. Český dabing.

Vstupné: 110,-Kč

Sobota 26. září od 20:00 hodin
BOJOVNÍK – 2D

USA/Drama / Akční / 
Sportovní / Thriller/. České 

titulky.
Vstupné: 120,-Kč

Pátek 2. říjen od 17:30 hodin
WILSONOV – 2D

ČR/SR/Komedie/krimi/. 
České znění.

Vstupné: 140,-Kč

Pátek 2. září od 20:00 hodin
MARŤAN– 3D

USA/Sci-fi/Akční/
Dobrodružný/. České titulky.

Vstupné: 140,-Kč

Sobota 3. říjen od 17:30 hodin
WILSONOV – 2D

ČR/SR/Komedie/krimi/. 
České znění.

Vstupné: 140,-Kč

Sobota 3. říjen od 20:00 hodin
EVEREST – 3D

USA/ Dobrodružný / Drama / 
Thriller/. České titulky.

Vstupné: 140,-Kč

Neděle 4. říjen od 15:00 hodin
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 3D
USA/Animovaný/Komedie/

Rodinný/. 
Český dabing

Vstupné: dospělí 165,-Kč INFORMAČNÍ CENTRUM
 BÍLINA

Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek: 

8:00 – 12:00, 
12:30 – 17:00

pátek: 
8:00 – 12:00, 
12:30 – 15:00

sobota: 
9:30 – 12:00, 
12:30 – 16:00

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 2.říjen od 15:00 hodin

DEN SENIORŮ 2015
Klubový pořad je založený na 
osobitém vyprávění moderátor-
ky, zpěvačky z Divadla SEMA-
FOR, herečky Pavlíny Filipovské 
o životě jak osobním, tak herec-
kém, vzpomínky na tatínka Fran-
tiška Filipovského. 
K poslechu a k tanci zahrají DUO 
HVOZDOVI z Litvínova. 
Vstupné: 30,-Kč

Na náměstí se vrátily farmářské trhy

� Foto:�V.�Weber
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Městská knihovna Bílina informuje

Hosté si vyzkoušeli přirozenou energii Reiki

Labyrint lidské duše astrologa Radima Žáčka

Bílinskou knihovnu navštívil mistr reiki Tomáš Brož. Jedná se  
o léčebnou terapii přirozenou energií, která proudí v každém  
z nás. Pokud energie plynule neproudí naším tělem, není v harmo-
nii. Za pomocí reiki se narovná plynulý tok naší energie a tělo se 
přirozeně léčí. „Je to také o tom, že při předávání jsme ve stavu, 
kdy energie pracuje i v nás. Čím víc jí námi proudí a čím častěji, 
tím lépe se cítíme,“ vysvětlil Tomáš Brož. 

Na praktických ukázkách před-
vedl, jaká je možnost odblokování  
a zharmonizování našeho těla jed-
noduchými postupy, jak zklidnit 
mysl, uvést naše vědomí do klidné 
fáze, vysvětlil harmonizaci čaker, 
odstranění bloků a odklonění 
příčin bolesti, uvolnění emocio-
nálních blokád. „Všechno to ale 

funguje jedině tehdy, když námi 
energie skutečně proudí. Energií 
je i myšlenka, energií je cokoliv, 
co vidíme kolem sebe,“ doplnil  
s tím, že kdo pochopí pravidla hry 
a umí s ní tvořit, ten si život víc 
užívá naplno, protože má na to 
dost energie. 
� Městská�knihovna�Bílina

Životní cesta mezilidských vztahů, kam patří partnerské vztahy, 
vztahy rodičů a dětí a také rodové vazby, jsou náplní besed astro-
loga radima Žáčka, který přijal pozvánku do pořadu Čaj o páté 
30. 9. 2015 od 17:00 hodin. 

Podle Radima Žáčka je astro-
logie nástroj, kterým lze pocho-
pit podstatu nás samých a našich 
blízkých. „Horoskop zrození je 
mapou našich dispozic a naším 
úkolem je tyto dispozice rozvíjet  
a případně je pomoci rozvíjet 
svým blízkým,“ vysvětluje pod-
statu astrologie. 

Beseda, kterou připravuje Měst-
ská knihovna v Bílině bude o naší 
budoucnosti, tedy dětech. Uvě-
domění si toho, že máme zodpo-
vědnost za jejich vstup do života. 
„Pokud vnímáme naše děti jako 
jedinečné bytosti, které mají svoji 

životní cestu a jsou ve své pod-
statě jiné než my, pak je můžeme 
na jejich cestě podpořit právě tím, 
že je nevychováváme k obrazu 
svému a nepřenášíme na ně naše 
představy o tom, jak má jejich ži-
vot vypadat,“ ukazuje směr kudy 
se bude ubírat beseda, Žáček. 

Přednáška je určená pro všechny, 
kdo mají děti nebo si chce dozvědět 

více o dětské duši. Radim Žáček 
se nevěnuje jen mezilidským vzta-
hům, ale rád také psychologii snů 
a psychologické astrologii. V jeho 
náplni najdeme cyklus přednášek 
Principy života, ve kterém se více 
zaměřuje na důležitá životní téma-
ta, jakými jsou smrt, rodové vazby, 
vztahy, zdraví, ale také víra a vztah 
k Bohu.  (lal)

Vzpomínka
Dne 30. září 2015 
tomu bude 10 let, 

co nás opustil 
náš milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a kamarád

pan Lubomír Čenták

S láskou stále vzpomínají 
manželka, syn Petr s manželkou  

a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem,  
kteří si vzpomenou.

� Foto:�MkB

Rozloučení
Dne 12. září 2015 zemřel náhle po 

těžké nemoci dlouholetý zaměstnanec 
Městského úřadu Bílina, 

Miroslav Jedlička. 

Jako odborník na dopravní 
problematiku stál v čele odboru 

dopravy více jak 15 let. 

Se vzpomínkou
Městský úřad Bílina
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Malování  provází  Pavla  Říhu od děts t v í

Pavel Říha
Znamení – býk
Oblíbená barva – zelená
Nejlepší místo – Zahrada pod 
Bořněm
Životní motto: Dvakrát na-
pomeň, po třetí potrestej  
a také chovej se k druhým 
tak, jak by sis přál, aby se 
oni chovali k Tobě!

celý život pracovali a nesma-
zatelně se zapsali do povědomí 
bílinských obyvatel. rada měs-
ta se rozhodla ocenit ty, kteří se 
obětavě věnovali buď bílinské 
mládeži, sportovní nebo kultur-
ní činnosti a v neposlední řadě 
přispěli svými službami městu 
samotnému. Pavel Říha pra-
coval jako řidič na Dole Bílina  
a původním zaměstnáním je zá-
mečník. Jeho velkým koníčkem 
ale bylo malování, kterého pro-
vázelo již od dětství a vydrželo 
mu dodnes. 

Co�pro�vás�ocenění�města�vlastně�
znamená?
Znamená pro mě hodně a moc mě 
překvapilo. Nic takového jsem 
nečekal ani ve snu. 

Stále� se� věnujete� malování� 
a�dětem�v�Domě�dětí�a�mládeže,�na�
čem�v�současné�době�pracujete?
Připravuji plán na celý příš-
tí rok pro mé žákyně v Domě 

Často� také�pracujete�pro�zámek,�
co�pro�konkrétního?
Pro zámek pracuji stále, během 
prázdnin si dám většinou pauzu, 
ale jinak mám práci po celý rok. 
Jedná se především o restaurování 
zámeckých obrazů.

Máte�čas�také�na�vlastní�tvorbu?
Maluji teď trochu méně, hlavně 
maluji s děvčaty ve škole a na do-
volené s vnukem. Až bude podzim 
a hlavně zima, budu mít více času 
na sebe a malování, na to se těším.

Malujete�někdy�na�zakázku?
Na zakázku občas maluji, ačkoli 
jsem hlavně krajinář, maluji rád 
i zátiší, letos jsem se rozhodl, že 
začnu malovat i portréty. Osobně 
maluji standartní realizmus. Ob-
čas při své práci přijdu i k jinému 
stylu, ale já jsem velký detailista, 
a tam to vynikne nejvíce.

V� minulosti� jste� organizoval� 
v�Bílině�malířské�plenéry,�budete�
v�této�činnosti�pokračovat?
Plenéry jsem v minulých letech 
několikrát organizoval a chtěl bych  
v tom od příštího roku pokračovat. 
Zájem členů Sdružení výtvarníků 
ČR i z regionu Chomutov je velký.

Nové� vedení� města� má� v� plánu�
opět�otevřít�výstavní�síň�U�koste-
la,�co�na�to�říkáte?
Znovuotevření výstavní síně bych 
si moc přál, určitě by se využila. 

Dříve jsme měli výstavní síně dvě 
a hodně lidí nám je závidělo.

Nemáte� v� plánu� udělat� výstavu�
obrazů?�Třeba�na�oslavu�zaháje-
ní�otevření�výstavní�síně?
Výstavu bych chtěl udělat příš-
tí rok, jen si musím vybrat kdy 
a kde, až dostanu nabídky od 
Sdružení výtvarníků. Ta bude 
až v prosinci. Pokud bude zá-
jem a místo v Bílině, určitě ne-
odmítnu.
� Lada�Laiblová
� Foto:�lal

dětí a mládeže v Bílině. Letos 
to budou již tři roky, kdy tam 
vyučuji. Moji žáci jsou výbor-
ní, dobře si spolu rozumíme  

a hlavně oni se na každou další 
učební hodinu těší. 
Už se mě ptají, kdy začne škola, 
což mluví za vše. 
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Rada města na své 21. schůzi konané 15. 9 mimo jiné:
SchVÁLILA:

 Navýšení rozpočtu společnosti 
Rekreační a sportovní zaříze-
ní Bílina, s. r. o., o částku ve 
výši 156.000 Kč na dovybavení 
sportovních hřišť v Zelené hale.
 Přijetí daru od společnosti Wo-

men for women, o. p. s., pro  
ZŠ Lidická na úhradu obědů pro  
12 dětí Základní školy Lidická, 
v období od 15. 9. 2015 – 30. 6. 
2015 ve výši 49.875 Kč.
 Uzavření smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání 
mezi ing. Rubínovou Eliškou, 
bytem Bílina jako nájem-
cem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem 
smlouvy je pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na adre-
se Komenského 38, Bílina, za 
účelem využití jako fotogra-
fické služby – ateliér, prodej 
rekvizit a ostatních fotogra-
fických potřeb.

SOUhLASILA:
 S odprodejem motorového 

vozidla Městských technic-
kých služeb Bílina zn. MAN 
TGA 26.310 – nákladní auto-
mobil pro přepravu odpadu, 
za cenu stanovenou znalec-
kým posudkem, tj. 574.000 Kč 
bez DPH. 

NeSOUhLASILA:
 S připojením města Bílina do 

strategického partnerství na pod-
poru zavedení opatření pro větrné  
a malé solární elektrárny vlastněné 
obcemi, domácnostmi a firmami.

ZAMÍTLA:
 Návrh na zvýšení sazby mě-

síčního nájemného v bytech ve 
vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši 35 Kč za 
1 m2 podlahové plochy bytu,  
s účinností od 1. 1. 2016.

ZřÍDILA:
 Pracovní skupinu pro vytvoře-

ní nové OZV o regulaci provo-
zování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, ve 
složení: Pavel Bárta – vedou-
cí pracovní skupiny, Bc. Aleš 
Tallowitz, Ing. Petr Procházka, 
Petra Starková, s tím, že návrh 
nové OZV bude předložen nej-
později na prosincovém zase-
dání ZM. 

ROZhODLA:
 Vypsat výběrové řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na:
  Dodávku techniky: Tablety + 

Dobíjecí a synchronizační zá-
kladna“ v ZŠ Aléská. 

  Pořízení 80 kusů šatních skří-
něk“ v ZŠ Za Chlumem.

  Oprava bytových jednotek  
v objektech: Havířská ulice  
č. p. 582/27 a 583/28 – „Dům  
s pečovatelskou službou“ (DPS).

 Nejvhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 na akci „Opra-
va podlahy malé tělocvičny  
v ZŠ Aléská 270, Bílina“ je na-
bídka firmy PODLAHÁŘSTVÍ 
SLÁDEK Pavel, Chomutov. 
 Zadat zakázku malého rozsahu 

dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Zlepšení infrastruktury MŠ  
a okolí – MŠ Za Chlumem“ 
společnosti 4soft, s. r. o., jako 
jedinému uchazeči.

NAVRhLA:
 Mgr. Veroniku Horovou, jako 

členku Školské komise Před-
sednictva Svazu měst a obcí 
ČR,
 Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 

jako členku Regionální komise 
a Komise pro zahraniční spolu-
práci Předsednictva Svazu měst 
a obcí ČR,
 Bc. Aleše Tallowitze, jako člena 

Bezpečnostní komise Předsednic-
tva Svazu měst a obcí ČR, Jaro-
míra Sochora, jako člena Bytové 
komise Předsednictva Svazu měst 

a obcí ČR a Tomáše Nepomucké-
ho, jako člena Energetické komise 
a Dopravní komise Předsednictva 
Svazu měst a obcí ČR.

VZALA NA VěDOMÍ:
 Vzdání se pracovního místa 

vedoucího zaměstnance Mgr. 
Holkové, ředitelky ZŠ Aléská 
Bílina, v souladu s ust. § 73 
odst. 1 a § 73a odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů,  
k datu 31. 12. 2015 a zároveň 
pověřuje Mgr. Böhmovou, ve-
doucí OŠKaS přípravou kon-
kursního řízení. 
 Informace společnosti BALINEA 

BÍLINA, s. r. o., o záměru realiza-
ce projektu „Obnovy lázní v Bí-
lině“ dle prezentovaného rozsahu 
této společnosti s tím, že oficiální 
stanovisko bude městem Bílina 
vydáno až po doručení prezentací 
ostatních zájemců. 

� Kvěch�Ladislav,�
� tajemník�MěÚ�

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu staros-
ty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Pátek 2. 10. 
od 17:00 – 22:00

pŘÁTELSKé pOSEZENÍ
večer pro bývalé i současné 

zaměstnance k 55. výročí ddm

Pá – So 9. – 10.10. 
od 17:00 – 10:00

VÍKEND S AEROBIKEM
pro děti z kroužků aerobiku 

(od 6 let), přihláška do 8. 10.
cena: 140 Kč

Sobota 10. 10. od 10:00 – 12:00
KERAMICKÁ DÍLNA Č. 3

pracovní obuv, oděv (od 6 let)
cena: 30 Kč/hod.

Sobota 10. 10. od 10:00 – 13:00
MALOVANé HODINKY

pomaluj si pravé digitální ho-
dinky z papíru (od 5 let) 

cena: 20 Kč, 10 Kč/pro členy 
kroužků

Čt – So od 15. – 17.10.
pODZIMNÍ BAZAR

(14. 10. příjem, 15. – 17. 10. prodej)

Dům dětí a mládeže v říjnu 
pátek 16.10. od 16:00 – 19:00

TRIČKOVÁNÍ
zdobení triček pomocí šablon a 
razítek, s sebou jednobarevné 

tričko (od 9 let)
přihlášky do 13.10.

cena: 70 Kč

Pá – So 16. – 17.10. 
od 18:00 – 10:00

NOC S TECHNIKOU
tradiční akce s přespáním (od 9 

let)
přihláška do 15.10.

cena: 140 Kč

Pá – So 23. – 24.10. 
od 18:00 – 10:00

DÍVČÍ NOČNÍ pÁRTY
(školní věk)

přihláška do 19.10.
cena: 170 Kč

Sobota 24.10.
od 10:00 – 12:00

KERAMICKÁ DÍLNA Č. 4 
pracovní obuv, oděv (od 6 let)

cena: 30 Kč/ hod.

od 13:00
TVOŘENÍ Z pĚNOVKY – 2D

pracovní obuv, oděv (od 9 let)
přihláška do 21. 10.

cena: 60 Kč

Neděle 26.10. od 17:00 – 18:00
KAVÁRNA „MALUJ“

pracovní obuv, oděv (od 8 let)
přihláška do 21.10

cena: 50 Kč

Čtvrtek 29.10. od 10:00 – 12:00
HALLOWEENSKÁ VýTVARNÁ 

DÍLNA
pracovní obuv, oděv (od 6 let)

přihláška do 23.10.
cena: 50 Kč

16:00 – 18:00
HALLOWEEN pRO NEJMENŠÍ

program pro nejmenší, diskotéka, 
strašidelná zahrada

(předškoláci)
cena: 50 Kč, čl. kr. zdarma

Čt – Pá 29. – 30.10.
Čt 7:00 – 15:00
Pá 7:00 – 15:30

HALLOWEENSKé 
pRÁZDNINY

dny plné zábavy a tvoření; 
v ceně pitný režim, přesnídáv-

ka, oběd (1. st. ZŠ)
přihlášky do 23.10.

cena: 130 Kč/den, 250 Kč/akce

Pátek 30.10. od 10:00 – 12:00
HALLOWEENSKÁ 

VýTVARNÁ DÍLNA
výroba halloweenské dekorace 

(od 7 let) 
přihlášky do 27.10.

cena: 50 Kč

17:00 – 19:00
NAROZENINOVÁ 
HALLOWEENSKÁ 

DISKOTéKA
halloweenská diskotéka 

s dance mission
pro školní děti 
cena: 50 Kč, 

členové kroužků zdarma
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Nejmenší oddíly ukázaly 
svou bojovnost

O házenou projevují děti vel-
ký zájem. Jen v Bílině trénuje 
25 dětí pod vedením Marušky 
Kovačkové. O posledním ví-
kendu svedly mezi sebou souboj 

a styl hry. Všechny děti dostaly 
sladkou odměnu,“ uvedla trenér-
ka Maruška Kovačková. „Chtěla 
bych poděkovat všem, kdo se na 
turnaji podíleli, trenérkám, rodi-
čům a Janě Veselé, která bez náro-

ku na honorář pracovala v bufetu,“ 
podotkla Kovačková. Házenkářský 
oddíl je v začátcích, ale již funguje 
pod Českým házenkářským sva-
zem. „Turnaj se celkově vydařil  
a hlavně nám přálo počasí.“  (lal)

Na Bílinsku se běžel 4. ročník Jezerního běhu
Běh krajinou výsypek, nově 
napouštěných jezer, elektrá-
ren a povrchových dolů se 
stal první zářijovou sobotu 
cílem netradičního pohybo-
vého happeningu s názvem 
Jezerní běh. 

Zatímco první ročník se běžel 
kolem Jezera Most na zámek Je-
zeří a obkroužil tak povrchový 
důl Československé armády, dru-
hý a třetí ročník vedl krajinami 
výsypek a rekultivací kolem dolu 
Bílina. „Letošní čtvrtý ročník pak 
účastníkům ukázal industriální 
krajinu severních Čech z nadhledu 
Radovesické výsypky, provedl je 
elektrárnou Ledvice a přes haldy 
tzv. Pálených jílů vyústil v želez-
niční stanici Duchcov, kde se po 
vyhlášení vítězů rozběhl odpole-
dní a večerní kulturní program.“ 
Popsala jedna z organizátorek 
běhu Ivana Hermová. Ten pak 
formou uměleckých intervencí  
a hudebních koncertů reagoval na 
sentiment severočeské krajiny.

Divočina dlouhá 23 kilometrů
Účastníci běžeckého závodu i po-
chodu museli zdolat trasu delší 
než půlmaraton. Organizátoři vy-
jednali povolení vstupu do střeže-
ných oblastí výsypek, popílkovišť 
a industriálních zákoutí elektrárny 
a umožnili tak běžcům i chodcům 

na bezmála třiadvacetikilometrové 
trase několikrát vnímat změnu kra-
jinného rázu a kromě industriálních 
zákoutí mohli obdivovat i zelenou 
džungli nové divočiny na postindu-
stirálních místech a rekultivacích.

Start závodu a pochodu se odehrál 
symbolicky na Sídlišti Za Chlu-
mem, kam byli přesunuti obyvatelé 
z někdejších Radovesic, obce, která 
ustoupila haldám výsypek. „Právě 

na ně pak vedly první kroky jezer-
ních běžců a chodců. Cílem se pak 
stala budova železniční stanice Du-
chcov, ležící kilometr za městem 
uprostřed zeleně,“ sdělila Hermová. 

Umělecká nádražní ztvárnění
Přeložka trati, která odvedla vlaky 
z centra města, totiž také souvisí 
se zdejší historií povrchové těžby 
uhlí. Na dramatické změny této 

krajiny pak reagovaly dvě taneč-
ní performance Kateřiny Bilejové  
a Susanne Kunz, jedna zvuková in-
stalace Klubu Samotářů a umělecká 
performance Oldřicha Bystřického, 
reagující na šestibokou geometrii 
stavby. „Akce se zúčastnilo celkem 
80 běžců, 110 chodců a 8 psů. Or-
ganizátoři děkují městu Bílina za 
finanční podporu realizace akce,“ 
dodala.  (red)

oddíly Čertíci z Meziboří, Ještěrky  
z Chomutova. Černí andělé z Mostu 
a domácí Bílinská šídla. 
„Jedná se o děti od 6 do 9 let, tak-

že šlo hlavně o souboje, bojovnost 

Bílinská�šídla�si�zahrála�svůj�první�turnaj.� Foto:�V.�Weber�

Jezerního�běhu�se�zúčastnilo�celkem�190�osob�a�osm�psů.�� Foto:�Archiv�Jezerni�běh
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