
ČÍSLO 19 bilinsky-zpravodaj@seznam.cz | telefon: +420 725 059 151 

11. ZÁŘÍ 2015 | Cena 6,90 KčČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA | ROČNÍK XXV
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Bílinská půlka potvrdila svou prestiž
Letošní srpen není jen ve znamení Lva, ale také ve znamení 
královny sportu – atletiky. Zatímco se od 22. srpna konalo 
v čínském Pekingu XV. atletické mistrovství světa, o týden 
dříve, tedy 15. srpna, proběhla na bílinském stadionu soutěž, 
která má do mistrovství světa daleko, ale svou prestiž si jako 
třiačtyřicátý ročník již získala a řadí se mezi největší běžecké 
mítinky Ústeckého kraje. 

Za slunečného a velice teplého 
počasí sice žádné rekordy mítinku 
nepadly, ale i tak se atleti v sobot-
ním odpoledni postarali o kvalitní 
závody. Hlavním závodem a vr-
cholem celého soutěžení je závod 
na 800 m nazývaný také jako 
půlka. V kategorii mužů zvítězil 
a obhájil loňské prvenství český 
reprezentant, hájící barvy Duk-
ly Praha, Miroslav Burian časem  
1:50,72 minuty. V ženách zvítě-

zila ukrajinská běžkyně Alesia 
Viskotová časem 2:07,81 min. 
Dalším významným závodem je 
sprinterský trojboj, tato ne mis-
trovská disciplína skládající se 
z běhů na 60 m, 100 m, 200 m 
přivedla na start druhého muže 
běhu na 100 m letošního mist-
rovství ČR, mosteckého Pavla 
Bendu, který jako výrazný adept 
na první místo zvítězil výkonem 
2634 bodů. Více na straně 12

Hornický den přinesl i významná ocenění 
Slavnosti horníků 
se tentokráte ko-
naly na Mírovém 
náměstí za finanč-
ní podpory Seve-
ročeských dolů  
a Ústeckého kraje.  
Úvodního slova se 
ujal starosta Bíliny 
Oldřich Bubení-
ček, místostarostky 
Veronika Horová 
a Zuzana Bařtipá-
nová, kteří přivítali 
všechny přítomné  
a připomněli vý-
znam Dne horníků 
pro zdejší obyva-
tele. 
 Více na straně 7

Skupina ČEZ byla oficiálním partnerem při 43. ročníku 
mezinárodních atletických závodů Bílinská půlka.
  Foto: K. Žofková



Líbila se vám láhev 
Bílinské kyselky na 
kruhovém objezdu?

Josef Krajčík (Bílina)
Myslím si, že tam klidně 

mohla být. Mě osobně tam pa-
sovala., ale pokud zákon ho-
voří jinak, to je již něco jiného. 

Eva Janíková (Teplice)
Láhev se mi nelíbila, ale na 

druhou stranu to byl symbol 
lázní. Také si nejsem jistá, 
jestli všichni chápali, co ta lá-
hev znamená. 

Iveta Častoralová (Bílina)
Nevadila mi. Patřila k bílin-

ským lázním, kam stále patří  
i stáčírna, ačkoli je již soukro-
má. 

Lukáš Kopecký (Chomutov)
Přišlo mi to jako dobrý ná-

pad. Na dovolené v Emirá-
tech jsem viděl na každém 
kruhovém objezdu zajímavé 
umělecké ztvárnění. Je to také 
dobré pro orientaci.  (lal) 

Modrá láhev zmizela z kruhového 
objezdu

anketa

Replika láhve Bílinské kysel-
ky již řidiče jedoucí od Mostu 
nevítá. Město Bílina ji nechalo 
z kruhového objezdu koncem 
srpna odstranit. Stejně jako 
láhev vzbuzovala emoce při 
její instalaci, to samé vzbudila 
i při jejím odstranění. 

Málokdo ale asi věděl, že měs-
to za to, že láhev stála upro-
střed kruhového objezdu, platilo 
značnou částku. „Za tuto rekla-
mu zaplatilo město 310 tisíc 
korun Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) a za srpen ještě doplatí 
necelých šest tisíc korun,“ vy-
světlil starosta města Bíliny Ol-
dřich Bubeníček s tím, že město 
mělo s ŘSD smlouvu, která již 
skončila. Pokud by město mělo  
i nadále zájem na tom, aby láhev 
stála na svém místě, muselo by 
projít opětovným schvalovacím 
procesem a uzavřít novou ná-
jemní smlouvu s ŘSD. „Umís-
tění by se pravděpodobně ne-
schválilo, protože v roce 2012 se 
novelizoval zákon o pozemních 
komunikacích, který umístění 
takové reklamy vylučuje,“ upo-
zornil Bubeníček. 

Smlouva na pět let
Město Bílina tak minimálně od 
roku 2010, kdy se začalo jed-
nat o instalaci láhve na kruhový 
objezd, zaplatilo celkem 350 
539 korun. Výrobu samotné 
láhve a umístění zafinancovala 

soukromá společnost Bohemia 
Healing Mineral Waters CZ a. 
s (BHMW.CZ AS). Bílinské 
vedení vidělo v modré láhvi 
před pěti lety symbol Bíliny  
a přes záporné stanovisko kraj-
ské policie, si láhev na kruhovém 
objezdu prosadilo. Na základě 
dopravně-psychologického po-
souzení a posouzení dopravních 
inženýrů nakonec Krajský úřad 
umístění láhve uprostřed kruho-
vého objezdu povolil. „Bílinská 
kyselka je pro město typická. 
Je-li něco, co Bílinu zviditelnilo  
a historicky do ní patří, je to prá-
vě Kyselka. Pokud nebude stát 
uprostřed kruhového objezdu, 
bude stát jinde, ale určitě ji Bí-
lina mít bude,“ uvedl na začátku 

roku 2010 tehdejší starosta Josef 
Horáček.

Láhev je u svého majitele
Současnému vedení města se ale 
zdá tato forma reklamy přinej-
menším sporná. „Město ve své 
podstatě platilo reklamu soukro-
mému subjektu,“ doplnila mís-
tostarostka Veronika Horová. 
Láhev Bílinské kyselky skončila 
u svého majitele BHMW.CZ AS. 
„Zatím je láhev u nás, protože je 
naším majetkem. Pravděpodob-
ně se umístí v areálu FK Tepli-
ce, ale to je předmětem dalšího 
jednání,“ nastínil osud láhve  
z kruháku manažer marketinku 
Karel Bašta. 
 Lada Laiblová 

Láhev Bílinské kyselky je již minulostí Foto: V. Weber

 Foto: V. Weber
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Krátce 
z Bíliny

Nádražím se 
prohnala šlechtična

Císařský vlak jel koncem srpna 
opět do Kadaně. Jen samotné sveze-
ní je zajímavým zážitkem. Stylový 
parní vlak s lokomotivou zvanou 
Šlechtična nabídl cestu do Kadaně a 
zpět. Vlak se vypravuje již tradičně 
z Děčína a zastavuje v Ústí nad La-
bem, Teplicích, Bílině, Mostě, Cho-
mutově a končí v Kadani.  (lal)
 

Sběrný dvůr projde 
změnou

Rada města schválila záměr po-
dání žádosti o dotaci na moderni-
zaci sběrného dvora do Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Součástí žádosti je i příprava Ana-
lýzy produkce odpadů a materiálů. 
Sběrný dvůr by tak měl představo-
vat lepší možnosti třídění.  (lal)

Společnost ČEZ 
poskytla městu dar

Město Bílina podepsalo daro-
vací smlouvu se společností ČEZ 
a.s. Předmětem smlouvy je po-
skytnutí finančního daru v celko-
vé výši 615 tisíc korun. Finance 
by se měly investovat k celkové 
obnově městského majetku. (lal)

V Aléské se bude 
opravovat

Na Základní škole Aléská se 
bude opravovat vzduchotechnika 
v malé tělocvičně, parkety a pro-
stor pro nářadí. V loňském roce se 
opravovaly již parkety ve velké 
tělocvičně. (lal)

Rada města rozhodla o jednosměrce
Na základě stížností občanů, 

kteří poukazují na dopravní bez-
pečnost spojenou s Wolkerovou 
ulicí, vypracoval Odbor dopravy 
na Městském úřadě v Bílině ná-
vrh, na opětovné zavedení jedno-
směrného provozu. Obousměrný 
provoz byl povolený v roce 2011, 
kvůli stavbě horkovodu a tento 
stav přetrvává do dnes. 

Odbor dopravy poukazuje na 
nestandartní rozměry jak vozov-
ky, tak chodníků. „V této ulici 
jsou také sídla jednotlivých pro-
vozoven, kdy zásobovací vozy 
brání plynulému provozu,“ při-
pomněla Erika Antošová z odbo-
ru dopravy a doplnila, že obecně 
ve městech dochází ke zklidnění 
dopravy. „Pokud umožňujeme 

volný průjezd městem v přímé 
linii Seifertova, Mírové náměs-
tí, Wolkerova a dále na Teplické 
předměstí, tak ke zklidnění dopra-
vy v centru města nedochází, ale 
naopak.“ 

V současné době mají řidiči na 
výběr, jakou zvolí cestu z cent-
ra. Wolkerovou ulicí, Želivského 
nebo Břežánskou. Pokud zastu-
pitelé odsouhlasí zjednosměrnění 
Wolkerovy ulice, budou vyjíždět 
stejně jako před rokem 2011 ulicí 
Želivského a Břežánskou. 

Tímto krokem si vedení města 
slibuje částečné zklidnění dopravy 
v centru města, protože to by mělo 
také plnit funkci rekreační, odpočin-
kovou, vhodnou k procházkám nebo 
případným nákupům.  (lal)

Zelená hala bude poskytovat 
prostor pro několik sportů

Tenis, házená, volejbal, florbal, futsal, nohejbal a badminton, jsou sporty, které se budou provozo-
vat v nově opravené Zelené hale. Její otevření se plánuje v průběhu měsíci září. 

V létě letošního roku se Zelená 
hala zkolaudovala a v současné 
době řeší město drobné úpravy 
právě před oficiálním otevřením 
této sportovní, víceúčelové haly. 
„Přepokládá se, že hala bude  
v provozu po celý rok, takže by 
se měla využívat jak v zimních, 
tak letních měsících,“ uvedla mís-
tostarostka Zuzana Bařtipánová. 
Zelenou halu spravuje společnost 

Rekreační a sportovní zařízení, 
která má halu dlouhodobě v pro-
nájmu. 

Na rekonstrukci zelené haly zís-
kalo město finanční dotaci z Re-
gionálního operačního programu 
Severozápad. „Celkové náklady 
na opravu byly 23 miliónů ko-
run,“ doplnila Bařtipánová. 

Zelená hala vykazovala již před 
rekonstrukcí havarijní stav, a to 

minimálně od roku 2010, kdy se 
město neúspěšně pokoušelo získat 
na halu dotaci. Nebyla využívaná 
jen sportovci, ale také zde cvičily 
třeba baletky a základní školy zde 
měly různé turnaje. Zelené hale 
se tak díky rekonstrukci rozšířila  
o šest metrů hrací plocha. V hledi-
šti je 111 míst a nové hygienické 
zázemí pro diváky. 
 Lada Laiblová

 Foto: R. Vítová

 Foto: V. Weber

 Foto: V. Weber
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Krátce  
z obcí

Z dotazů 
čtenářů

Útulek Jimlín nabízí psy k adopci
Brit
Německý ov-
čák. Jeho věk 
se odhaduje 
na 7 let. Je 
zvyklý na 

vodítko a má přátelskou povahu. Doporučujeme ho 
osobám se zahrádkou, kterou bude ostražitě hlídat.

Muky
Sympatický 
asi roční 
k ř í ž e n e c 
německého 
o v č á k a  

a pravděpodobně Bígla se našel v obci Mukov. Vel-
mi dobrý hlídač, umí chodit na vodítku.

Ohlédnutí za festivalem Tóny 
mládí pro Terezku
Třetího ročníku festivalu s ná-
zvem Tóny mládí se zúčastnili 
žáci bílinských Základních 
škol v letním amfiteátru Ky-
selka. Tentokrát byl samotný 
festival a výtěžek z něj věno-
ván tělesně postižené Terez-
ce, která se bohužel nemohla 
osobně zúčastnit. Zastoupila jí 
tak její babička a prababička. 

Festival byl multižánrový, svůj 
ať už hudební či taneční talent 
předvedlo několik souborů a jed-
notlivců, např. žáci hudebního 
souboru Melodica ze ZŠ Aléská, 
ZUŠ v Bílině, raper Envej z Mla-
dé Boleslavi, Barbora Kubešová, 
či Klára Kozlovská, která byla 
hlavní vystupující festivalu. Ta-
neční kreace doplnily např. Ma-
žoretky z Duchcova, nebo Taneč-
ní škola Vivajump z Teplic. Fes-
tival byl doprovázen workshopy 
pro první a druhé třídy základních 
škol, které realizovali pedagogičtí 
pracovníci z bílinských a zástupci 
bílinské pobočky Člověka v tís-
ni. Mimo jiné byly na Růžovém 
paloučku připraveny soutěže ve 

stylu dětského dne, o které se 
postarala bílinská pobočka Člo-
věka v tísni, spolu s Historickým 
spolkem města Bíliny. „Za naší 
skupinu chceme poděkovat všem, 
kteří nám pomohli s realizací 
třetího ročníku našeho festivalu. 
Chceme poděkovat městu Bílina 

za záštitu našeho festivalu a Kul-
turnímu centru Kaskáda za veš-
kerou pomoc a podporu. Největší 
díky putuje k vystupujícím, kteří 
byli ochotni vystoupit pouze za 
úhradu cestovného,“ zhodnotila 
mluvčí skupiny NEJSME V TÍS-
NI, Dagmar Šťastná. „Na základě 
toho, jsme dokázali festival zor-
ganizovat za pouhých 4.500,- Kč. 
Náš festival vidíme jako velmi 
úspěšný a v programu velmi pes-
trý. Jen nás mrzí, že spousta žáků 
z bílinských ZŠ odešlo zpět do 
škol dříve, než bylo původně plá-
nováno a přišli tím o finální část 
festivalu. Přesto však věříme, že  
i další ročník našeho festivalu 
bude vítán, a to především ze 
strany bílinských dětí a mláde-
že.“ Na závěr nelze, než skupině 
NEJSME V TÍSNI popřát mnoho 
dalších sil pro pořádání čtvrtého 
ročníku festivalu Tóny mládí, 
který zajímavým způsobem do-
plňuje celou řadu kulturních akcí  
v našem městě. R. Šťastná, ČvT

Pro více informací kontaktujte útulek. Pro adopci si sebou vezměte platný občanský průkaz, vodítko a obojek.
Poplatek za adopci je 300,- Kč.  www.utulek-jimlin.cz., Tel.: 604 451 258. 

V Měrunicích třídí 
odpad

Zastupitelé obce schválili nový 
dodatek k obecně závazné vy-
hlášce o nakládání s odpadem. 
V dodatku je vyjmenovaný po-
pis třídění komunálního odpadu, 
který by měli obyvatelé Měrunic 
dodržovat. (lal)

Knihovna prokoukla
Hostomická knihovna se během 

letních prázdnin uzavřela, aby se 
zde mohly provést nejnutnější 
opravy. Jednalo se převážně o vý-
měnu oken a kompletní vymalo-
vání.  (lal) 

Chtěl jsem se zeptat, jak máme 
třídit, když kontejnery na plasty 
jsou stále plné. Jedná se o Alšovu 
ulici. Marcel Dohnal

Vážený pane Dohnale,
Separovaný odpad je vyvážen je-

denkrát týdně. V lokalitách, kde je 
tříděn odpad ve větší míře posilu-
jeme kontejnerové stání na jednot-
livé komodity. Kontejner na plasty 
jsme přidali i do ulice Alšova.
 Tomáš PAVEL
 Městské technické služby Bílina

vedoucí střediska svozu odpadů 
a čistění města  Foto: ČvT

 Foto: ČvT

inzerce 1215/Bz

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek 

opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách.

■ Stáří: 14 – 19 týdnů.
■  Cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří. 

Prodej se uskuteční: 19. září, 24. října a 7. listopadu 2015
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hodin

Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky.

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

inzerce 1215/Bz

BZ19-15_CervenyHradek_12-15_90x50.indd   1 8.9.2015   11:58:07
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Žáci na Lidické se 
mají na co těšit

Jak je již zvykem, tak první školní rok vítají prvňáčky zástupci 
města Bíliny. Na ZŠ Za Chlumem přišel pozdravit ty nejmenší 
starosta města Bíliny Oldřich Bubeníček, ZŠ Aléskou 1. místosta-
rostka Veronika Horová a Lidickou 2. místostarostka Zuzana 
Bařtipánová. 

Na ZŠ Lidické čeká společně  
s ostatními žáky školy nabitý 
školní rok a to nejen získáváním 
potřebných znalostí a dovedností, 
ale také různých aktivit a projek-
tů. V září začneme s ekologickým 
projektem Chráníme přírodu, 
který realizujeme díky dotaci Ús-

teckého kraje a v rámci kterého 
všechny třídy navštíví výukové 
hodiny v Zooparku Chomutov  
a další výukové bloky ekologie 
pak ve škole s lektory ekocentra 
Viana v Litvínově. 

Od září probíhá také projekt 
Duhová škola 2015, který je 

dotovaný v rámci výzvy minis-
terstva školství. Součástí tohoto 
projektu byl jednak jazykový 
pobyt některých učitelů v Irsku  
o letních prázdninách a pro 
žáky je určený jazykově pozná-
vací výjezd do Drážďan, který 
proběhne v závěru října. Žáky  
2. A, 3. B, 7. A a 8. A pak čeka-
jí čtenářské dílny, jejichž cílem 
je rozvoj čtenářské gramotnosti  
a zvyšování zájmu o čtení.

V období října až prosince pro-
běhne projekt Volba povolání na 
podporu rozvoje profesního zá-
jmu žáků. Źáci 7. – 9. ročníku se 
také zapojí do programů Junior 
Achievement v rámci finanční 
gramotnosti a volby povolání.

Velký projekt s názvem Mla-
dý přírodovědec v lese budeme 
realizovat v dubnu. Jedná se  
o jedenácti denní ozdravný vý-
jezd s ekologickým programem 
na Plzeňsko, který je určený 200 
žákům naší školy a je z velké čás-
ti dotovaný Operačním progra-
mem Životního prostředí.

Ve své činnosti pokračuje turi-
stický kroužek, který své členy 
vezme na podzim třeba do Mi-
rákula, Děčína, Liberce nebo na 
Křivoklát.

Mnohé projekty čekají na své 
schválení. Například Duhová 
dílna na podporu technické vý-
chovy žáků nebo Dětský klub, 
který bychom rádi realizova-
li od září 2016 a pomohli tak 
zaměstnaným rodičům umístit 
všechny děti z 1. – 5. třídy do 
odpoledních aktivit školy, tak 
aby o ně bylo postaráno až do 
18.00 hodin.

Je to jen zlomek naší plánované 
činnosti v letošním školním roce. 
Budeme Vás o jejich realizaci po-
stupně informovat.

Chtěli bychom tímto popřát ne-
jen našim prvňáčkům, ale všem 
žákům i jejich rodičům hodně 
úspěchů a zdaru v novém škol-
ním roce. Je nám ctí, že jste si nás 
vybrali jako průvodce vzděláním 
Vašich dětí.

 Mgr. Marie Sechovcová

Školní rok 2015/2016 v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích

Termín Okresy,obvody hl. města Prahy

1. 2 – 7. 2. 2016 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,  
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

8. 2. – 14. 2. 2016 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2. – 21. 2. 2016 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,  
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

22. 2. – 28. 2. 2016 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město

29. 2. – 6. 3. 2016 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

7. 3. – 13. 3. 2016 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Období školního vyučování ve 
školním roce 2015/2016 začne 
ve všech základních školách, 
střed ních školách, základních 
uměleckých školách a konzer-
vatořích v úterý 1. září 2015. 

Vyučování bude v prvním polole-
tí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 
2016. Období školního vyučováni 
ve druhém pololetí bude ukončeno 
ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny připad-

nou na čtvrtek 29. října a pátek  
30. října 2015.

Vánoční prázdniny začínají ve 
středu 23. prosince 2015 a skončí 
v neděli 3. ledna 2016. Vyučování 
začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 29. ledna 
2016.

Jarní prázdniny v délce jedno-
ho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto:

 Foto: Archiv ZŠ Lidická

 Foto: Archiv ZŠ Lidická
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Školku bude hlídat skřítek Hrobčík
Mateřská škola v Hrobčících se změnila a na prostoru 8 500m2 připravila spoustu zážitků a poznání 
pro ty nejmenší děti. Revitalizace staré školní zahrady i prostoru kolem školky v Hrobčicích probí-
hala od podzimu 2014 a to za podpory Státního fondu životního prostředí z Operačního programu 
Životní prostředí.

Podle ředitelky MŠ Hrobčice 
Marcely Dvořákové poskytuje za-
hrada dostatek podnětů pro rozvoj 
zájmů dětí o přírodu a poznávání 
přírodních zákonitostí formou 

Dotace pomohla
Zahrada by se nemohla revita-
lizovat bez dotace a bez spolu-
práce mezi vedením obce a škol-
kou. Název zahrady s příběhem 
skřítka Hrobčíka navrhly sami 
děti společně s učitelkami. Obec 
Hrobčice po té podala žádost  
o dotaci, která dostala, díky part-
nerům, potřebný počet bodů  

a byla úspěšná. „Celá akce je fi-
nancována z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Operačního programu 
Životní prostředí,“ sdělila starost-
ka obce Hrobčice Jana Syslová. 
Kompletní oprava zahrady vyšla 
na 5 524 000 korun. Podíl obce je 
10 procent, takže z celkové částky 
obec zaplatila 524 000 korun.

Dárek pro Klokánek
Realizace projektu zahrady však 
nebyla podle starostky bez pro-
blémů, někteří zastupitelé minu-
lého období mu nebyli nakloněni. 
Samotný projekt se setkal s kri-
tikou a odsouhlasený byl velmi 
těsným poměrem hlasů. „O to víc 
mě však dnes těší, že je výsledné 
dílo tak obdivované. Navíc jsme 
na jednání zastupitelstva odsou-
hlasili darování jednoho staršího 
prvku ze zahrady školky Klokán-

ku, takže se nám podařilo udělat 
radost i dalším dětem,“ doplnila 
Jana Syslová.

Tajuplný svět
Velkým lákadlem pro děti a vů-
bec hlavní myšlenkou kompo-
zice nevyužité části zahrady, je 
tajuplný svět skřítka Hrobčíka, 
propojený přes lesní divadlo  
a pergolu se zelenou střechou do 
stávající části zahrady. „Tajupl-
ným světem skřítka Hrobčíka pro-
chází mlatová cesta, která je pro-
tkaná herními prvky, nástrahami 
lesa, které děti musejí za novými 
poznatky a objevováním překoná-
vat,“ popsala Dvořáková.

Pro rozvoj fantazie, zručnosti, 
komunikace mezi vrstevníky je 
lesní divadlo s hledištěm v pergo-
le, nebo opačně. To znamená, že 
hra se odehrává v pergole, diváci 
sedí na terase v lese. Spodní část 
zahrady je doplněna o prvky za-
měřené na logické myšlení nebo 
koordinaci pohybů. „Před budo-
vou mateřské školy je vybudována 
klášterní zahrada, která je specifi-
kována vyvýšenými záhony, po-
mocí navržených záhonů se děti 
budou učit, jak žít v souladu s pří-
rodou,“ doplnila ředitelka školky  
s tím, že při pěstování bylin se děti 
naučí rozeznávat rostliny dle vůně, 
hmatu a samotným pozorováním.

Celkově se vysadilo 4369 
rostlin, z toho 35 stromů, 141 
ovocných stromů, 2 693 keřů  
a 1 500 travin. (red)
 Foto: Archiv MŠ Hrobčice

her a zábavy, zároveň napomáhá 
rozvíjet všestrannou obratnost  
a pohybovou zdatnost našich nej-
menších. „Celkově zahrada nyní 
poskytuje velmi přátelský prostor 
pro realizaci nejrůznějších envi-
ronmentálních programů nejen 
naší mateřince, ale i partnerům 
projektu, kterými je např. DDM 
Bílina, Městská policie Bílina, 

Englisch Menu, s.r.o., kynologo-
vé, rybáři nebo blízké mateřské 
školy,“ vysvětlila podstatu celého 
projektu.

Za město Bílina se slavnostního 
otevření zúčastnila místostarost-
ka Veronika Horová. „Je to něco 
úžasného. Já jsem ještě nikdy 
takto krásnou zahradu neviděla  
a zejména je skvělé, když se něco 
podobného podaří ve školce. Pro 
děti to bude velká inspirace do bu-
doucnosti a zažijí dobrodružství, 
protože zde budou získávat obrat-
nost a dovednosti,“ řekla místosta-
rostka Bíliny Veronika Horová.

O program se postaralo divadlo V pytli, zahradu otevřela sta-
rostka Hrobčic Jana Syslová, ředitelka MŠ Hrobčice Marcela 
Dvořáková a místostarostka města Bíliny Veronika Horová.

6 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 11. září 2015



Hornický den přinesl i významná ocenění 
Pokračování 
ze strany 1

N o v i n k o u 
bylo ocenění 
významných 
osob města, 
které obdr-
želi z rukou 
starosty Ol-
dřicha Bu-

beníčka za výjimečné zásluhy 
městu. Jednalo se o Pavlu Šiklo-
vou za přínos v oblasti rozvoje 
sportu, Martu Špringlovou za 
oblast vzdělávání a práci na kro-
nice města, Jaroslavu Jériovou za 
mimoškolní práci s dětmi, Václa-
va Janoucha za rozvoj sportu ve 
městě, Jiřího Mládka, jako dob-
rovolnému hasiči a Pavla Říhu, 
který se do povědomí zapsal ne-
jen jako malíř, ale i lektor a or-
ganizátor malířských plenérů ve 
městě. „Moc mě to potěšilo, neče-
kal jsem, že bych dostal takovou 
cenu přímo od města, ale jsem za 
ní rád,“ podotkl skromně bílinský 
malíř a také restaurátor. 

Svatou Barborku, jako ochrán-
kyni všech horníků převzal  
z rukou generálního ředitele Se-
veročeských dolů Ivo Pěgřim-
ka, starosta Oldřich Bubeníček. 
Bílinské obyvatele také přišli 
pozdravit představitelé pěti part-
nerských měst, a to Bilgoraje, 
Jaraszewa, Dippoldiswalde, No-
vovolynska a Stropkova.

Akce se nesla v hornickém 
duchu i ve výstavní síni U kos-
tela, kde probíhala autogrami-
áda knihy od geologa Zdeňka 
Dvořáka Historie a budoucnost 
hornictví na Bílinsku a Du-
chcovsku. „K podpisu bylo při-
praveno sto knih, ale během ne-
celé hodiny byly pryč,“ sdělil. 
Současně byly také připravené 
pro děti soutěže o zajímavé 
ceny na téma hornictví. 

Na náměstí se předvedly prvo-
republikové funkční stroje, které 
budily značnou pozornost.  Stej-
ně tak přadlena, řezbář nebo písař  
a razič mincí. Ve stánku byly  
k mání bylinky, sladkosti, ale také 
ručně vyráběná mýdla. „Veškeré 
produkty jsou bez chemických pří-
sad a ručně dělané.  Některé vyrábí-
me dokonce na zakázku,“ prozradi-
la mýdlařka z Teplic Eva Janíková.

K poslechu zahrála kapela 
Křáp, rodinné trio Petra Bör-
nerová, Tomáš Bobrovniczký  
a jejich malý syn, který neuvěři-
telně válí na bubny nebo kapela 
Na plech. (lal)

inzerce 1015/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika
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Kulturní
servis

Kulturní centrum Kaskáda informuje

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA

Pátek 11. září od 17:30 hodin
FANTASTICKÁ ČTYŘKA – 2D

USA/ Akční / 
Fantasy / Sci-Fi/. 

Český dabing.
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 11. září od 20:00 hodin
GANGSTER KA – 2D

ČR/ Krimi 
Vstupné: 130,- Kč

Pátek 11. září od 22:00 hodin
SINISTER 2 – 2D

USA/Horor/. 
České titulky.

Vstupné: 110,-Kč

Sobota 12. září od 17:30 hodin
KURÝR: RESTART – 2D

Francie/Akční/Thriller/. 
České titulky.

Vstupné: 120,- Kč

Sobota 12. září od 20:00 hodin
GANGSTER KA – 2D

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

Vstupné: 130,- Kč/

Neděle 13. září od 15:00 hodin
MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE – 3D

Francie/Animovaný/. 
Český dabing.

Vstupné: 130,-Kč

Pátek 18. září od 17:30 hodin
RYTMUS sídliskový sen – 2D

ČR/SK/Dokument/. 
České znění.

Vstupné: 100,-Kč

Pátek 18. září od 20:00 hodin
KURÝR: RESTART – 2D

Francie/Akční/Thriller/. 
České titulky.

Vstupné: 120,- Kč

Sobota 19. září od 17:30 hodin
LABYRINT: ZKOUŠKA 

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

České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 19. září od 20:00 hodin
GANGSTER KA – 2D

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

Vstupné: 130,- Kč/112 

Neděle 20. září od 15:00 hodin
MALÝ DRÁČEK – 3D

Německo/Animovaný/
Rodinný/. 

Český dabing.
Vstupné: 130,-Kč

Burza minerálů 
a zkamenělin

Bílinská přírodovědná spo-
lečnost a Gymnázium Teplice 
zvou na VI. ročník amatérskou 
burzu minerálů a zkameně-
lin dne 26. 9. 2015. burza se 
koná v prostorách teplického 
gymnázia v ul. Čs. dobrovol-
ců. Pro veřejnost je otevřeno  
od 9:00 do 14:00 hodin. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA

Čtvrtek 24. září od 19:00 hodin
MAFIE A CITY
Luc Chaumar

Přiznat svému nejlepšímu příteli, 
že jsem milencem jeho dcery, to 
je záležitost mimořádně delikátní. 
Zejména pak, je-li on kmotrem 
mafie! Co myslíte, jak by jste re-
agovali na skutečnost, že chodí 
s Vaši dcerou o dost starší muž? 
Jaké myslíte, že jsou praktiky 
Sicilské mafie při řešení těchto 
delikátních rodinných záležitos-
tí? Když se do příběhu trefně za-
motá kuriózní požadavek v domě 
bydlícího vyznavače Budhizmu  
a umocní se dvojsmyslností obsa-
hu vzájemných dialogů, je zábava 
všech diváků zaručena a tato je 
pak umocněna vynikajícím pře-

kladem Jaromíra Janečka a citli-
vou režií Ivana Vyskočila.

Hrají: Lukáš Langmajer, Ivan 
Vyskočil, Veronika Nováková, 

Karel Zima
Vstupné: 300,-250,-200,-150,- Kč 

Rezervace ABONMÁ 
v Informačním centru Bílina, 

PřIPRAVuJe Se NA řÍJeN
Středa 14. říjen od 19:00 hodin

ANI ZA MILION
Agentura Nordproduction

Hrají: Michaela Kuklová a Mar-
cel Vašinka.

Vstupné: 250,-200,-150,-100,- Kč 
Předprodej vstupenek 

v Informačním centru Bílina, 
více na www.kckaskada.cz

Neděle 18. říjen od 15:00 hodin
O ČARODĚJNICI CHYTROLÍNĚ

Veselá pohádka s písničkami, 
plná kouzel, překvapení a komic-
kých situací. Příběh ukáže dětem, 
jak se na jednu věc mohou dívat 
čtyři tvorové naprosto odlišnýma 
očima a jak je důležité snažit se 
najít společné řešení, ačkoli to na 
začátku vypadá jako nemožné.

KuLTuRNÍ DŮM FONTÁNA

Čtvrtek 17. září od 19:00 hodin
TANEČNÍ KURZ 2015

Tradiční společenské tance, latin-
sko-americké, blues, rockenroll, 
twist, merenque vyučuje taneční 
mistr Petr Dufek ml. z Teplic. 

Hudební doprovod skupina 
MANE.

Minimální počet účastníků kurzu 
je 15 párů.

Přihlášky do kurzu: 
Informační centrum Bílina, 

775 601 264, 
Břežánská 50/1, Bílina

Vstupné: 1200,- 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
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Městská knihovna Bílina informuje

Knižní novinky na měsíc září 
LITeRATuRA PRO DOSPĚLÉ

Linda Benderová 
MOUDROST ZVÍŘAT

Milovníci přírody dostávají do 
rukou překrásnou knížku, výji-
mečnou především v tom, že se 
zvířat nezastává z důvodů huma-
nistických, ale spirituálních. Není 
sentimentální, a přesto je plná lás-
ky a soucitu. Je to zároveň kniha 
nesmírně závažná a cenná, neboť 
ukazuje neudržitelnost vědeckého 
světonázoru založeného na staletí 
neměnném středověkém hierar-
chickém modelu, podle kterého 
jsou lidé nižší bytosti než andělé  
a zvířata nižší tvorové než lidé. 

Daniel Silva
UKRADENÝ CARAVAGGIO

Gabriel Allon právě restauru-
je v Benátkách oltářní obraz 

od Veroneseho, když si ho ná-
hle předvolá italská policie. 
Výstřední londýnský galerista 
Julian Isherwood se připletl  
k chladnokrevné vraždě  
u Komského jezera a je zadržo-
ván jako podezřelý. Aby Gab-
riel prokázal přítelovu nevinu, 
musí udělat jediné: najít skuteč-
né vrahy, a pak i ukradený pro-
slulý obraz Narození známého 
barokního malíře Caravaggia.
 

Harlan Coben
CHYBÍŠ MI

Na začátku to vypadalo jen jako 
obyčejná profilová stránka tak 
jako spousta jiných na internetové 
seznamce. Kat Donovanová, osa-
mělá policistka newyorského sbo-
ru, dostala předplatné na tenhle 

web od své kamarádky Stacy. Ale 
pak si Kat lépe prohlédne fotogra-
fii muže, který ji zaujal, a najednou 
jako by její svět kolem ní i v ní vy-
buchl. Ze snímku na ni hledí její bý-
valý snoubenec, Jeff, který jí zlomil 
srdce a kterého osmnáct let nevidě-
la. A to ještě netuší, co všechno se 
kliknutím na jeho stránku otevře… 
Kat nejprve doufá, že se možná její 
život od téhle chvíle začne ubírat 
lepším směrem. Pak ji však osloví 
mladičký Brandon, který tvrdí, že 
jeho matka zmizela a že v tom má 
prsty Jeff. 

DĚTSKÁ LITeRATuRA

Hynek Klimek
STRAŠIDLÁŘ

Pohádkový ještěr Hypolit se 
po mnoha letech probral v hlu-

boké podzemní sluji z dlou-
hého spánku a vzpomíná na 
své kolegy a kolegyně saně. 
Na ty jednohlavé jako je on, 
i na ty troj-, sedmi- a vícehla-
vé, o kterých existuje u nás  
i po celém světě řada pověs-
tí a pohádek. Připomene nám 
dobu, kdy draci ještě pojídali 
princezny a bojovali s dra-
kobijci. O tom všem vypráví 
nejrůznější příběhy na veselou 
i smutnou notu a dokazuje, že 
ani drakům nemusí chybět 
cit a smysl pro humor. Jeho 

příběhy pocházejí z nejrůz-
nějších míst České republiky 
a zmiňují se i o dracích cizo-
krajných, kteří jsou v oblibě 
zejména v Číně. 

Prázdninová literární soutěž Prázdninová výtvarná soutěž

Do konce září pokračuje 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

pro děti na téma: 
„KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH“ 

Objevte svůj dosud netušený 
talent na tvoření příběhů, uplat-
něte svoji fantazii a zúčastněte 
se nové literární soutěže. Vy-
myslete si krátký příběh. Roz-
myslete si, jak bude na sebe 
navazovat děj a převeďte ho do 
komiksové tvorby. Příběh vy-

právějte obrázkem s bublinami. 
Vaše práce může být černobílá 
nebo barevná. Hraje se o knižní 
a další ceny pro autory nejzají-
mavějších prací. Všechny vaše 
práce rádi zveřejníme v pro-
storách knihovny na Mírovém 
náměstí. 
Věkové kategorie: 
  do 9 let 
  10 – 14 let 
  15 – 19 let.

Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : jménem autora, datem 
narození, kontaktem a názvem 
práce. 
Termín odevzdání:
do konce září 2015. 
Bližší informace na našich strán-
kách: 
www.knihovnabilina.cz

probíhá do konce září

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
pro děti na téma:

„MOJE KNIŽNÍ OBÁLKA“ 
Knižní obálka je pro čtená-

ře jeden z důležitých prvků při 
samotném výběru knihy. Pokud 
rádi kreslíte, malujete a pokud 
rádi čtete, pak je tu soutěž prá-
vě pro vás. Vyberte si svoji ob-
líbenou knihu nebo vámi právě 
vytvořený komiks z letošní lite-
rární soutěže a vepište mu svůj 
rukopis. Hraje se o knižní a dal-
ší ceny pro autory nejzajímavěj-
ších výtvarných prací. Všechny 
práce vystavíme v prostorách 
knihovny na Mírovém náměs-
tí, aby si je mohli prohlédnout 
všichni návštěvníci. 
Věkové kategorie: 
  do 10 let 
  11 – 19 let 

Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit: jménem autora, datem na-
rození, kontaktem a názvem práce. 
Termín odevzdání: 
do konce září 2015. Bližší infor-
mace na našich stránkách: 
www.knihovnabilina.cz
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Bí l inská zpěvač ka 
v ydává dalš í  CD

Nenápadná, drobná, a když ji potkáte v obchodě, tak většinou se 
svým synkem. Málokdo by asi řekl, že tato skromná blondýnka je 
zpěvačka evropského formátu. Petra Börnerová z Bíliny má za se-
bou stovky vystoupení nejen v České republice, ale také v Maďar-
sku, Slovensku, Polsku, Německu a dalších evropských zemích. 
Je vdaná za Tomáše Bobrovniczkého, který je také vynikajícím 
hudebníkem, který pořádá mimo jiné i bluesové festivaly a plně 
podporuje Petru v její hudební kariéře. 

Na evropské hudební scéně pů-
sobí od roku 2005. Zpěvačka se 
v minulosti zaměřovala výhradně 
na blues, ale v současné době se 
nechává inspirovat též folkovými, 
jazzovými a rockovými podněty. 
Výsledkem je kultivované z jazz-
-blues vycházející písničkářství na 
špičkové instrumentální úrovni. 
Repertoár tvoří kromě vlastních 
kompozic také cover písničky na-
příklad od interpretů Keb´Mo, Eric 
Bibb, B.B. King, Robben Ford, 
Etta James a další. V těchto dnech 
ji vychází již čtvrté CD.

Jaké novinky na CD budou? 
Můžeme se těšit na nějaký hit?
Na novém CD najdete několik 
nových vlastních českých písni-
ček. Podle mého pocitu i některá 
ze skladeb by mohla být klidně 
hitem. Když poslouchám složení 
písniček, které se hrají v českých 
rádiích. Tak si myslím, že mé čes-
ké písničky by se určitě v rádiích 
hrát mohly .

S kým jste během nahrávání spo-
lupracovala, čeká fanoušky vaší 
hudby nějaké překvapení?
Nachystali jsme více překvapení. 
Jedním z překvapení je, že zde na-
jdete i maďarskou písničku, kterou 
zpívá můj manžel Tomáš. Tu nám 

věnoval náš dlouholetý kamarád, 
výborný muzikant Ádam Borne-
misza. Druhým překvapením je 
Csaba Besenyei, výborný zpěvák 
a foukací harmonikář v jednom. 
Také náš výborný kamarád z Ma-
ďarska, který na CD nejen hraje, 
ale i zpívá několik skladeb. Další 
zajímavostí je úvodní recitál vě-
novaný B. B. Kingovi, hlas patří 
Jurajovi Turtevovi, text je od slo-
venské básnířky Judity Kaššovico-
vej a hudbu složil a nahrál manžel 
Tomáš. Největším překvapením je 
náš talentovaný šestiletý syn To-
máš, který hraje na bicí v závěreč-
né bonusové písničce. Dále s námi 
opět spolupracoval australský ky-
tarista Gwyn Ashton a maďarský 
hudebník Ádam Bornemisza.

Jak dlouho CD Acoustic Session 
2 vznikalo?
Ve studiu jsme strávili necelé 
dva dny.

Kdy budete mít nejbližší koncert?
Hrajeme pravidelně, veškeré in-
formace o koncertech najdete na 
www.petrabornerova.com. 

Proč jste se rozhodla právě pro 
blues, začínala jste s podstatně 
tvrdší muzikou?
Hudbě se věnuji už od sedmi let, 

ale zpívat jsem začala až tak ve 
dvanácti letech, nikdy jsem zpěv 
nestudovala v hudebních školách, 
ale zpívala jsem si sama třeba  
s kytarou. Líbí se mi více hudeb-
ních žánrů, začínala jsem na fol-
ku, pak přišel rock a blues mě nej-
více oslovil. Tyto styly, které mě v 
životě nejvíc oslovily se i později 
projevily v mých písničkách.

Kde nejraději koncertujete? 
Nejraději v menších klubech, kte-
ré mají tu správnou bluesovou at-
mosféru. Ale je pravdou, že atmo-
sféra někdy není jen o prostoru, 
kde hrajete, ale hlavně jí vytvářejí 
posluchači. Musí se to zkrátka 
hezky prolínat. Pak se cítím ve 
svém živlu.

Máte také hudebně nadaného 
syna, jak jde výchova dohromady 
s hudbou?
Díky mému svědomitému a ši-
kovnému manželovi, který kromě 
koncertování a managementu, ješ-
tě chodí poctivě do práce, zvládám 
rodičovství s hudbou výborně. 
Také je fajn, že bydlím zase doma 
v Bílině a mám tu rodiče, kteří 
pomáhají s hlídáním našeho syna. 
Rychle vyrostl a začal s námi hrát, 
takže teď už máme úplnou poho-
du. Když hrajeme na odpoledních 
akcích, tak už syn jezdí hrát s námi.

S manželem jste oba hudebníci, 
pomáháte si?
Musíme si pomáhat, jak je to  
i v tom českém filmu. Musím mít 
harmonii ve vztahu i v rodině, 
abych mohla normálně fungovat. 
Jsem trošku citlivější člověk, ale 

ukažte mi umělce, který není. 
Takže jednou jsme dole a jednou 
nahoře. Máme velkou výhodu 
v tom, že jsme oba muzikanti  
a máme tím stejné zájmy, to nás 
hodně spojuje a zkrátka to do sebe 
tak nějak všechno zapadá.

Otázka na Tomáše, budete po-
kračovat v pořádání Bluesového 
festivalu na Kyselce?
Zatím nevím, jestli budu pokra-
čovat. Pokud ano, tak možná ne 
na Kyselce, možná ne blues. Teď 
opravdu nevím. Vše se odvíjí od 
toho, zda budu mít elán a finance. 
Po 11. ročnících jsem tak trochu 
unavený. Stále těžší je sehnat fi-
nance a je kolem toho hodně pa-
pírování, času a energie a nakonec 
většina sponzorů nebo grantů se 
stejně přidělí komerčním akcím  
a festivalům, kde vystupují pořád 
ty samé kapely. 

Festival měl již dlouhou tradici, 
ozývají se vám někteří interpreti?
Bluesový festival v Bílině si na-
šel své stálé posluchače a příz-
nivce. Stále k nám přijíždějí lidé 
z různých koutů republiky a i ze 
zahraničí. Mým snem bylo udě-
lat kvalitní mezinárodní festival, 
který jednak reprezentuje město 
a jednak pro lidi přináší špičkové 
umělce. Mým vzorem byl festi-
val v severoněmeckém městečku 
Eutin, kde již 26 let pořádají fes-
tival spojený se slavnostmi města  
a celá akce je bez vstupného, 
takže je opravdu přístupná všem.  
S Petrou jsme tam měli mož-
nost hrát dvakrát a byl to skvělý 
zážitek. Lada Laiblová 

 Foto: Archiv P. Börnerové

Petra Börnerová, Tomáš Bobek Bobrovniczký, Tomáš Bobrov-
niczký jr. a Besenyei Csaba. Foto: Archiv P. Börnerové

Petra Börnerová, Tomáš Bobek Bobrovniczký, Tomáš Bobrov-
niczký jr. a Besenyei Csaba. Foto: Archiv P. Börnerové
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Rada města na své 20. schůzi konané 1. 9. mimo jiné:

Rada města na své 19. schůzi konané 18. 8. mimo jiné:

SchVÁLILA:
 Uzavření darovací smlouvy mezi 

městem Bílina jako obdarova-
ným a společností ČEZ, a. s., 
jako dárcem. Předmětem smlou-
vy je poskytnutí finančního daru 
v celkové výši 615.000 Kč na 
projekty investičního i neinves-

tičního charakteru k revitalizaci 
městského majetku. 
 Uzavření smlouvy o dílo jejíž 

předmětem je provádění úklidu 
společných prostor v přízemí 
domu na adrese Tyršova 320, 
Bílina, mezi městem Bílina  
a firmou EuroProfi Clean, 
v. o. s., se sídlem Cílkova 
639/24, Praha 4, s účinností od 
01.09.2015. 
 Projektový záměr „Modernizace 

sběrného dvora“ včetně podání 
žádosti o podporu do Operační-
ho programu Životní prostředí 
včetně přípravy Analýzy poten-
ciálu produkce odpadů v zájmo-
vé oblasti a materiálových toků.
 Normativní ukazatele ostatních 

neinvestičních výdajů na žáka/

dítě, podle kterých bude zpraco-
ván rozpočet v MŠ a ZŠ zřizova-
ných městem na rok 2016 ve výši 
2 684 Kč/dítě v MŠ a ve výši 1 
980 Kč/žák v ZŠ.
 Odstranění zábradlí v ulici  

M. Švabinského z důvodu hava-
rijního stavu.
 Společnosti RaSZ Bílina, s. r. o., 

nákup mantinelů pro florbal  
o rozměru 40 x 20 m, 2 ks pře-
pravních a skladovacích vozíků 
a 2 florbalových branek v cel-
kové ceně 127.776 Kč a 3 párů 
mobilních sloupků pro badmin-
ton v celkové ceně 28.000 Kč.
 Navýšení rozpočtu společnosti 

Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., o částku 155.776 
Kč na dovybavení sportovních 

hřišť pro florbal a badminton  
v Zelené hale.

JMeNOVALA:
 Paní Ladu Laiblovou – redak-

torku, členkou redakční rady 
Bílinského zpravodaje. 

NeSOuhLASILA:
 Se zrušením územního pracovi-

ště Finančního úřadu v Bílině.

POVĚřILA: 
 Jednatele společnosti k uzavře-

ní smlouvy o podnájmu pro-
storu sloužícího k podnikání za 
účelem provozování nekuřácké 
restaurace – rychlého občerst-
vení v prostoru zimního stadio-
nu v Bílině. 

SchVÁLILA: 
 Záměr uspořádání akce „Přátel-

ství bez bariér věku i národnosti 
II.“ ve městě Bílina.
 Uzavření dohody o úhradě 

za užití stavby silnice I. třídy 
I/13 č. 11315110 mezi Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR 
a městem Bílinou za účelem 
odstranění reklamního zaří-
zení ze středu okružní křižo-
vatky v období od 01.08.2015 
do 31.08.2015. Výše úhrady 
činí 5.930 Kč. Dále souhlasí 
s podmínkami stanovenými  
v této dohodě. 
 Uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace 
ve výši 10.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovate-
lem a Ivanou Hermovou jako 
příjemcem na 4. ročník Jezer-
ního běhu.
 Zjednosměrnění ul. Wolkerova 

ve směru Pivovarské náměstí – 
Wolkerova – Mírové náměstí.

SOuhLASILA:
 Se žádostí paní Mgr. Veroniky 

Horové a paní Pavlíny Musi-
lové, o použití znaku města na 
dresech na akci „Mattoni půl 
Maraton Ústí nad Labem“, kte-
rá se koná 12. září 2015. Znak 
města bude použit v souladu  
s obecně závaznou vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 – o měst-
ských symbolech a jejich užívá-
ní. Znak lze užívat v barevném 
i monochromním provedení  
v podobě dané popisem dle čl. I 
této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem.

uLOžILA:
 Tajemníkovi městského úřa-

du zřídit v budově Městského 
úřadu Bílina kontaktní místo, 
ve kterém bude občanům měs-
ta poskytována pomoc se sepi-
sováním žádostí a požadavků 
určených pro jednotlivé odbory 
MěÚ úřadu Bílina a členy ZM 
Bíliny.

ROZhODLA:
 Nejvýhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu městem 
Bílina na akci „Oprava vzdu-
chotechniky malé tělocvičny  
v ZŠ Aléská 270, Bílina“ je na-
bídka firmy Ondřej-Meissner, 
spol. s r. o. 

ODVOLALA:
 Paní Ivetu Richterovou z funk-

ce tajemnice komise pro škol-
ství, kulturu a sport. 

JMeNOVALA:
 Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí 

odboru školství, kultury a spor-
tu, tajemnicí komise pro škol-
ství, kulturu a sport. 

uDĚLILA:
 Ocenění města Bíliny:

a) paní Pavle Šiklové – za zvlášť 
významný přínos v oblasti roz-
voje sportu ve městě Bílina. 
b) RNDr. Martě Špringlo-
vé – za zvlášť významný 
přínos v oblasti vzdělávání  
a tvorbu kroniky města Bíliny. 

c) paní Jaroslavě Jerio-
vé – za zvlášť významný 
přínos v mimoškolní prá-
ci s dětmi ve městě Bílina. 
d) panu Jiřímu Mládkovi 
– za zvlášť významný pří-
nos jako dlouholetý dobro-
volný hasič ve městě Bílina. 
e) panu Václavu Janou-
chovi – za zvlášť význam-
ný přínos v oblasti rozvo-
je sportu ve městě Bílina. 
f) panu Pavlu Říhovi – za zvlášť 
významný přínos v oblasti roz-
voje kultury ve městě Bílina.

ZRušILA:
 Odbornou pracovní skupinu 

pro zhodnocení efektivnosti 
a hospodárnosti společnos-
ti RaSZ Bílina, s. r. o., a pro 
zpracování variantního řešení 
v oblasti personálního obsa-
zení a financování organizace. 
Zároveň odvolává předsedu 
této pracovní skupiny, včet-
ně všech jejích členů, a to k 
01.09.2015.
 Odbornou pracovní skupinu 

pro zhodnocení efektivnosti  
a hospodárnosti Městské policie 
Bílina, a pro zpracování vari-
antního řešení v oblasti perso-
nálního obsazení a financování 
organizace. Zároveň odvolává 
předsedu této pracovní skupiny, 
včetně všech jejích členů, a to  
k 01.09.2015.

VZALA NA VĚDOMÍ:
 Dopis od paní Lucie Koutové, tý-

kající se návrhů na zlepšení kva-
lity života v Bílině s tím, že paní 

Koutová bude pozvána k osobní-
mu jednání s vedením města.
 Informaci zástupců SK HC 

Draci Bílina o jejich zájmu za-
hrnout všechny hokejové kate-
gorie ve městě Bílina pod hla-
vičku jedné funkční organizace. 
 Zápisy komisích:

a) pro životní prostředí  
a dopravu z 05.08.2015  
a 19.08.2015. 
b) pro bezpečnost a prevenci 
kriminality z 24.06., 29.07.  
a ze 13.08.2015.
 Zápis z odborné pracovní sku-

piny:
a) pro zhodnocení efektivnos-
ti a hospodárnosti MěP Bílina  
z 22.08.2015.
b) pro zhodnocení efektivnosti 
a hospodárnosti KC Kaskáda  
z 26.05.2015.
 Zprávu z odborné pracovní 

skupiny pro zhodnocení efek-
tivnosti a hospodárnosti spo-
lečnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o.
 Informaci ředitele městské po-

licie, pana Bc. Pavla Ryjáčka,  
o současném stavu a vybave-
nosti Městského kamerového 
dohlížecího systému v Bílině  
a o možnosti jeho modernizace.

 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)
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Bílinská půlka potvrdila 
svou prestiž
Pokračování ze strany 1

Ženské kategorii vévodila dal-
ší mladá naděje české královny 
sportu Lucie Domská z USK 
Praha celkovým součtem bodů 
2747. Dalším hlavním závodem 
byl běh na 3000 s původním 
názvem Memoriál Viktora Kel-
nera, který ovládl syn bývalého 
vynikajícího vytrvalce Ivana 
Uvízla, Marek. 

V rámcových závodech zví-
tězili ve výšce žen Kristýna 
Malířová z Lovosic, trojskok 
mužů opanoval Martin Vacha-
ta z Dukly Praha, třetí a čtvrté 
místo vybojovali bílinští zá-
vodníci Vojta Košťál a Pavel 
Strnad. Koulí vrhnul nejdále 
bílinský odchovanec Vladislav 
Tuláček, a to do vzdálenos-
ti 18,24 m. Také třiačtyřicátý 
ročník ukázal svou příslušnost 
k elitním republikovým mítin-
kům, o čemž svědčí účast čes-
ké atletické špičky podpořené 
zahraničními atlety.

Veliký dík patří Skupině ČEZ, 
která byla partnerem mítinku  

a významně přispěla k pořádání 
Bílinské půlky.
 Stadion AK Bílina

SHOTOKAN KARATE - DO 
MASOPUST BÍLINA

NÁBOR KARATE
Od 7. 9 – do 29. 9 2014 v 18:00 hodin v Duchcově,

v tělocvičně Gymnázia 
a v 16:00 hodin v Bílině,

bývalá ZŠ Teplické předměstí

Během celého září je možnost se přijít podívat jak tréninky 
jak probíhají a vyzvednout si přihlášky. Těšíme se na Vás

Tréninky jsou vedeny zkušenými trenéry:
 Roman Masopust 3. DAN - trenér 2. třídy, 

Jarmila Masopustová 1. DAN, Daniel Engler 1. DAN
trenéři 3.třídy 

ŠANCE PRO VŠECHNY
chlapce a dívky od 5ti let a výše + dospělí

(věková hranice neomezena)

Informace: na telefonu p. Masopust 724 002 760
(skmbilina@seznam.)

 Duchcov - tréninky v pondělí a ve čtvrtek
od 18:00 do 20:00 hod 

 Bílina - tréninky ve středu a v pátek
od 16:00 do 20:00 hod 
http://skm.bilinanet.cz

Derby dopadlo ve prospěch FK Bílina
V dalším kole krajského přeboru přijela Bílina na nedaleké hřiště 
do Duchova k velkému derby se svým tradičním soupeřem. Du-
chcov, který po letech znovu postoupil, doufal v derby se ziskem 
prvních bodů a měl k nim v průměrném zápase opravdu blízko. 

Bílina, která potřebuje ke kva-
litnímu výkonu dobrého soupeře, 
v Duchcově herně nepřesvědčila. 
Přesto si v úvodu vytvořila šance 
a jednu z nich po skvělém úniku 
proměnil superstřelec Tůma.

Poté se hra přelévala od šest-
náctky k šestnácte. Duchovu 
tvořili osu hry bývalí Bíliňáci,  
a to Novák, Vosátka, Brejcha. Ve  
41. minutě zaspala bílinská obra-
na a staronový brankář, legenda 

Bíliny, Klaus Pohl musel sáhnout 
k faulu. Rozhodčí byl milosrdný a 
kromě penalty udělil Pohlovi pou-
ze žlutou kartu. Z penalty vyrov-
nal Novák.

Do druhého poločasu trenér 
Kovačka vystřídal tři hráče, ale 
paralela s minulým mačem pro-
ti Srbicím se nekonala. Několik 
šancí pokazili střelci obou druž-
stev, další zlikvidovali výborní 

brankáři. V 81. minutě se dostal 
míč k Bečvaříkovi, ten si narazil 
se Záhradským a poslal prudký 
přízemní míč před bránu. Tam 
všudybyl Kotěšovský v pádu skó-
roval. V závěru zápasu Bílina hu-
bené vítězství uhájila.

Duchcov – Bílina 1:2 (1:1)
Branky: Novák/p/ - Fr. Tůma, Ko-
těšovský Bohumír Mráz

 Foto: K. Žofková

 Foto: FK Duchcov

 Foto: FK Duchcov
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