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Zámeckému pivovaru svitla naděje na lepší časy 

Zelená hala se otevřela sportovcům
Sportovní halu v Žižkově údo-
lí po kompletní opravě slav-
nostně otevřel starosta Bíliny 
Oldřich Bubeníček, místosta-
rostky Veronika Horová, Zu-
zana Bařtipánová, zástupce 
firmy Stavební a obchodní 
společnost Most s.r.o., která 
opravu prováděla a další zá-
stupci města. 

Po dlouhé době se opět našel zájemce na odkoupení budov býva-
lého zámeckého pivovaru. Tím je firma Lesy Sever s.r.o., která 
má sídlo na bílinském zámku a s ruinami pivovaru přímo sousedí. 

Na město přišel požadavek 
na odkoupení areálu bývalé-
ho pivovaru s tím, že o využití 
opravených budov by případný 
vlastník jednal s městem Bílina. 
„Naše představa je taková, že  
s rekonstrukcí bychom začali do 
dvou let od nabytí areálu pivo-
varu, kterou bychom dokončili 
v horizontu pěti let,“ uvedl na 
zasedání městského zastupi-
telstva v Bílině viceprezident 
společnosti Lesy Sever Michal 
Koukola. 

Po rekonstrukci by chtěla společ-
nost využívat budovy zámeckého 
pivovaru k vlastní potřebě a proná-
jmu místním i cizím firmám. Opravu 
pivovaru chce provést pod dohledem 
státní památkové péče. Město v roce 
2012 upravilo podmínky prodeje zá-
meckého pivovaru, které stále platí 
a společnost Lesy Sever je přislíbila 
dodržet, o záměrech bude město in-
formovat a nebrání se žádnému jed-
nání ohledně dalšího využití zámec-
kého pivovaru i pro potřeby města. 

 Více na straně 3

Víceúčelová sportovní hala se 
tak oficiálně od 2. 10. 2015 sta-
la místem pro sportovní kluby, 
amatérské spolky nebo jednotliv-
ce. „Zelená hala se stala součástí 
sportovního komplexu, který má 
své již dlouholeté zázemí v Žiž-
kově údolí a po dokončení oprav 
na plavecké hale se stane důstoj-
ným centrem sportu,“ řekl staros-
ta Oldřich Bubeníček. 

Místostarostka Veronika Ho-
rová uvedla, že hala je primárně 
určená pro mimoškolní sportovní 

aktivity jako je tenis, házená, vo-
lejbal, futsal, nohejbal, badminton 
a další sporty. „V odpoledních ho-
dinách však bude přístupná i pro 
školy,“ doplnila. 

Na rekonstrukci zelené haly zís-
kalo město finanční dotaci z Re-
gionálního operačního programu 

Severozápad ve výši 19,6 milió-
nů korun. „Celkové náklady na 
opravu byly 23 miliónů korun,“ 
upřesnila místostarostka Zuzana 
Bařtipánová.

Po rekonstrukci se v hale rozší-
řila plocha o šest metrů, do hledi-
ště si pohodlně sedne 111 diváků,  

k dispozici jsou tři samostatné 
šatny a jedna pro rozhodčí, které 
jsou vybavené kompletním hygi-
enickým zázemím. Objednávky 
se přijímají na www.sportbilina.
cz v sekci Zelená hala, kde jsou 
podrobné informace ohledně ote-
vírací doby . (lal)

Přestřižení pásky, kterého se ujal starosta Bíliny Oldřich Bubeníček společně se zástupcem Stavební  
a obchodní společnosti Most, znamená opětovné otevření Zelené haly pro sportovce. Foto: K. Žofková

Zámecký pivovar Foto: L. Laiblová



krátce

Zastupitelé schválili jednotnou daň 
z nemovitosti

Finanční úřad skončí, zachovají se 
úřední dny

Městu Bílina se nepodařilo 
zvrátit rozhodnutí Generál-
ního finančního ředitelství 
(GFŘ) o zrušení Územního 
pracoviště finančního úřadu 
na Žižkově náměstí. Přesto 
budou provoz tohoto úřadu 
zajišťovat pro bílinské oby-
vatele a obyvatele spádových 
obcí pracovníci v úřední dny. 

Finanční úřad v Bílině končí podle 
rozhodnutí Generálního finančního 
ředitelství z důvodu úsporných opat-
ření. Celkem 13 zaměstnanců úřadu 
se bude stěhovat do Teplic. „Jed-
náme s vedením Finančního úřadu 
pro Ústecký kraj, aby budova, kte-
rá bude sloužit jako sídlo úřadu do  
31. 12. 2015, byla bezplatně převe-
dená zpět na město Bílina,“ reago-
val starosta města Bíliny na fakt, že 
město darovalo budovu finančnímu 
úřadu za podmínky, že bude v Bí-
lině jeho pobočka. V novém roce, 
by Finanční správa měla zajistit  
v Bílině provoz v úřední dny pro ob-
čany města a spádových obcí. „Jed-
nalo by se o každé pondělí a středu 
od 8:00 do 17:00 hodin,“ upřesnila 

místostarostka Veronika Horová  
s tím, že již proběhla kontrola tech-
nického stavu budovy. „Budova 
Finančního úřadu je v dobrém 
stavu, kontrola nezjistila žádné 

velké nedostatky,“ dodala Horová. 
Město má v plánu další podlaží 
pronajmout Úřadu práce České 
republiky nebo na  jiné využití pro 
obyvatele města.  (lal) 

Podle nové Obecně závazné 
vyhlášky o dani z nemovitosti, 
budou obyvatelé města Bíliny 
platit tuto daň na celém území 
města stejně. Zastupitelé schvá-
lili místní koeficient k výpočtu 
dani z nemovitosti ve výši 2. 

Vyhláška začne platit od  
1. 1. 2016 v souladu se změnami  
v zákoně o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých 
věcí, který vydalo Ministerstvo 
vnitra ČR. Podle finančního odbo-
ru se k těmto změnám přistoupilo 
z toho důvodu, že původní vyhláš-
ka z roku 2008 již není v souladu 
se zákonem o dani z nemovitých 
věcí. „Bylo tedy nutné vydat 
vyhlášku novou, kde se zastupi-
telstvo města shodlo na tom, že 
koeficient bude ve výši 2, a to pro 
celé město,“ uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová s tím, že se 
jedná o spravedlivější systém. 

V minulosti platil v některých 
městských částech koeficient 

2,5 (Teplické předměstí, Pražské 
předměstí a centrum) a v někte-
rých částech koeficient 2,0 (Mos-
tecké předměstí, Újezd a Chu-
deřice). Snížený koeficient byl 
daný historicky z důvodu horší 
infrastruktury v těchto lokalitách.  
V dnešní době již tato situace ne-
platí a navíc nejednotný koefici-

ent činil problémy i Finannčímu 
úřadu, který daň vybírá a ná-
sledně přeposílá na účet města. 
„Pro část města, kde byl stano-
vený koeficient 2,0 se ve výpo-
čtu daně nic nemění. V částech 
města, kde byl koeficient ve výši 
2,5, dojde ke snížení této daně,“ 
dodala Bařtipánová. (lal) 

Elektrárna vlastní 
turistickou známku

Turistická známka je dře-
věná plaketa o průměru  
6 a tloušťce 1 centimetru, při-
čemž je na ní vypálen typický 
symbol navštíveného místa.  
V našem případě, je na znám-
ce zvěčněna Elektrárna Led-
vice, konkrétně Nový zdroj  
a jeho chladicí věž a také část 
staré elektrárny. Společně s ní 
si pak mohou návštěvníci in-
focentra zakoupit i turistickou 
nálepku s podobným, ovšem 
fotografickým pohledem.

„Turistická známka je nejen 
suvenýrem z cest, ale hlavně 
potvrzením o dosažení turis-
ticky atraktivního místa. Jinde 
si ji člověk nekoupí, než prá-
vě tam, kde se byl za nějakou 
zajímavostí podívat,“ dodává 
k tomu Hana Salajková, která 
v rámci interní komunikace  
a produkce metodicky řídí in-
formační centra Skupiny ČEZ.

Stejně jako zajímavá místa 
v tuzemsku nebo cizině, má 
Informační centrum klasic-
ké energetiky Ledvice, které 
je jediné svého druhu v ČR, 
rovněž svým návštěvníkům co 
nabídnout. Jeho moderní archi-
tektonické a výtvarné řešení je 
umocněno akčním a interaktiv-
ním stylem expozice, takže na-
bízí zážitkovou formu prezen-
tací s využitím vysoce vyspělé 
audiovizuální technologie. 

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro střední a severní Čechy

 Foto: V. Weber

Jana Muraňská, recepční 
IC Ledvice s turistickou 
známkou číslo 2 143
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Střípky 
z Bíliny

Pokračování ze strany 1
Na zasedání zastupitelstva se také 

v rámci případného prodeje jednalo 
o vybudování parkoviště u zimního 
stadionu s využitím části pozemků 
pivovaru a případného rozšíření 
Litoměřické ulice. Starosta Bíli-
ny Oldřich Bubeníček upozornil, 
že právě budova pivovaru, která 
zasahuje nejvíce do komunikace 
v Litoměřické ulici, je památkově 
nejvzácnější. „Velkou výhodou je, 
že o pivovar má zájem místní fir-
ma, která bude s městem spolupra-
covat,“ uzavřel Bubeníček. 

Zastupitelé odhlasovali záměr 
prodeje zámeckého pivovaru  
s tím, že vytvoří pracovní skupi-
nu, která bude následně jednat se 
společností Lesy Sever. 

O bílinský pivovar mělo v mi-
nulosti zájem několik investorů, 
a to od roku 1997, kdy ho město 
odkoupilo od původních majitelů. 
Tím byl rod Lobkowiců, kteří zá-
mecký pivovar dostali v restituci po 
roce 1989. Na bílinské radnici si tak 
podávali ruce různí investoři, kte-
ří předkládali své velkolepé plány.  
V roce 2009 se dokonce vytvořily 
studie, které hodnotili sami oby-
vatelé Bíliny a vybírali tu nejlepší. 

Problémem ale bylo to, že zámecký 
pivovar se stal historickou památ-
kou, což investory po zhlédnutí sta-
vu budov, odradilo od jejich záměru. 

Posledním vážným zájemcem 
byla firma RHPI, což byla dceři-
ná společnost ROSS Holding. Ta 
postavila například fungující pi-
vovar Chotěboř. Firma se následně 
dostala do finančních problémů  
a z plánů na oživení bílinského pi-
vovaru sešlo. (lal)

Zámeckému pivovaru svitla naděje na 
lepší časy 

Chata Bořeň je na 
prodej

Na město 
přišla na-
bídka sou-
k r o m é h o 
vlastníka na 
odkoupení 
chaty Bořeň 
za 4 milióny korun. Stejná nabíd-
ka přišla již v loňském roce, ale 
nemovitost byla zatížená exeku-
cí. Letos nad chatou visí zástavní 
právo. Zastupitelé vzali informaci 
na vědomí. (lal) 

Město prodalo vilu 
Vilu na Teplickém předměstí, 

která v minulosti sloužila jako zdra-
votní středisko, se podařilo městu 
prodat za 1 710 000 korun. Nový 
vlastník objekt získal obálkovou 
metodou na zasedání zastupitelstva 
města. Dům má v plánu využít na 
bydlení a podnikání.  (lal)

Autobusy zajistí 
Arriva

Městskou hromadnou dopravu 
bude v Bílině zajišťovat i nadále tep-
lická společnost Arriva, a to po dobu 
dalších deseti let. Smlouvu s městem 
Bílina a dopravcem posvětili zastu-
pitelé města Bílina. Arriva Teplice 
jezdí v Bílině již tři roky. (lal)

Vzniká nová knížka o přírodě Bílinska
S podporou města Bíliny a dal-

ších sponzorů vzniká v již tradič-
ní edici Bílinské přírodovědné 
společnosti nová populárně vě-
decká knížka o přírodě Bílinska. 

Nová publikace bude tento-
kráte věnovaná světově známé 
paleontologické lokalitě Tru-
pelník u Kučlína z autorské 
dílny dvojice geologů Seve-
ročeských dolů Bílina Zdeňka 
Dvořáka a Karla Macha. Nová 
knížka se tak zařadí mezi již 
vydané Bílinské moře v době 
dinosaurů, Minerály Bílinska 

nebo Bořeň očima geologa. „Lo-
kalitu Trupelník, kde se nachází 
ložisko diatomitu, proslavil již 
na začátku devatenáctého století 
nálezy třetihorních zkamenělin 
ryb, hmyzu a rostlin F. A. Reuss, 
slavný Bílinský občan, lázeňský 
lékař, balneolog a geolog,“ pro-
zradil o této veřejnosti ne pří-
liš známé lokalitě Karel Mach. 
„Pracovala zde řada slavných 
vědců své doby a dodnes je loka-
lita předmětem výzkumů. Dají se 
zde najít zkameněliny živočichů 
a rostlin připomínajících období, 

kdy na Bílinsku bouřily vul-
kány, tedy asi před 40 miliony 
let,“ doplnil. Knížka by měla 
být dokončená do konce tohoto 
roku. (red)

Rada města Bíliny svým usnesením č. 1115 ze dne 29. 09. 2015, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků 
stanovených Radou města Bíliny vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘediTeLe/ky 
příspěvkové organizace Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace.

Předpoklady:
  odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele 

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
a o změně některých zákonů, v platném znění

  znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
  občanská a morální bezúhonnost
  zdravotní způsobilost
  organizační a řídící schopnosti 

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
   doklady o získání odborné kvalifikace o nejvyšším dosaženém 

vzdělání
  doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním 

zaměstnavatelem 

  strukturovaný profesní životopis
  koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
  lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo 

ředitele (ne starší 2 měsíců)
  výpis z Rejstříku trestů (ne starší 1 měsíce)

Předpokládaný nástup 1. 1. 2016

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uza-
vřené obálce s označením: „Konkurs ZŠ Aléská – neotvírat“, 
a to buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina do 5. 11. 2015 
do 14,00 hod., nebo poštou na adresu Městský úřad Bílina, odbor 
školství, kultury a sportu, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina tak, aby 
byla doručena na Městský úřad Bílina do 5. 11. 2015.

Zkamenělina kostřičky 
rybky rodu Thaumaturus 
z Kučlína
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Změnil se živnostenský zákon 
o zacházení s pyrotechnikou
dne 4. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015Sb., o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotech-
nice). Zákon upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mění  
i živnostenský zákon.

Ruší se koncesovaná živnost 
„Provádění trhacích a ohňostroj-
ných prací“. Tyto činnosti spadají 
od 04. 09. 2015 do dvou živností 
a to vázané a koncesované. Prová-
dění ohňostrojných prací je nově 
zařazeno do nové vázané živnosti 
„Nákup, prodej, ničení a zneškod-
ňování pyrotechnických výrobků 
kategorie P2, T2 a F4 a provádění 
ohňostrojných prací“. Provádění tr-
hacích prací je doplněno do stávají-
cí koncesované živnosti a po novele 
zní: „Výzkum, vývoj, výroba, niče-
ní, zneškodňování, zpracování, ná-
kup a prodej výbušnin a provádění 
trhacích prací“. Podle přechodných 
ustanovení zákona o pyrotechnice 
u podnikatelů, kterým ke dni účin-
nosti novely trvala živnostenská 
oprávnění k provozování živnosti 

„provádění tr-
hacích a ohňo-
strojných pra-
cí“ v úplném 
rozsahu nebo 

v částečném rozsahu, 
provedl živnostenský úřad zápis 
změny předmětu podnikání v živ-
nostenském rejstříku.

Volná živnost se mění na váza-
nou. Podnikatelům, kterým ke dni 
účinnosti novely trvalo živnos-
tenské oprávnění k provozování 
živnosti volné „Výroba, obchod  
a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona“ 
mohou nakupovat, prodávat, ni-
čit a zneškodňovat pyrotechnické 
výrobky kategorie P2, T2 a F4 na 
základě stávajícího oprávnění po 
dobu jednoho roku ode dne účin-
nosti zákona o pyrotechnice.

Pokud podnikatelé hodlají po 
uplynutí této lhůty v činnosti pokra-
čovat, jsou povinni nejpozději do 
4. 9. 2016 ohlásit vázanou živnost 
„Nákup, prodej, ničení a zneškod-
ňování pyrotechnických výrobků 

kategorie P2, T2 a F4 a provádě-
ní ohňostrojných prací“ v úplném 
nebo částečném rozsahu a doložit 
požadovanou odbornou způsobilost 
stanovenou pro příslušný rozsah 
předmětu podnikání dané živnosti. 
Tato transformace živnosti nepod-
léhá správnímu poplatku. Nakládání  
s pyrotechnickými výrobky katego-
rie F1, F2, F3, T1 a P1 nadále spadá 
do režimu živnosti volné.

Pyrotechnické výrobky se zařa-
zují do kategorií: (BOX)
Zábavní pyrotechnika - kategorie 
F1, F2, F3 nebo F4:
 kategorie F1 - představuje velmi 

malé nebezpečí a má zanedbatel-
nou úroveň hluku, je určena pro 
použití na omezených plochách, 
včetně zábavní pyrotechniky ur-
čené k použití uvnitř obytných 
budov,
 kategorie F2 - představuje malé 

nebezpečí a má nízkou úroveň 
hluku, je určena pro venkovní 
použití na omezených plochách,
 kategorie F3 - představuje střed-

ně velké nebezpečí, je určena pro 

venkovní použití na otevřených 
prostranstvích a jejíž úroveň hluku 
nepoškozuje lidské zdraví,
 kategorie F4 - představuje velké 

nebezpečí, je určena pro použití 
pouze osobami s odbornou způ-
sobilostí a jejíž úroveň hluku ne-
poškozuje lidské zdraví.

Divadelní pyrotechnika - katego-
rie T1 nebo T2:
 kategorie T1 - divadelní pyro-

technika, která představuje malé 
nebezpečí,
 kategorie T2 - divadelní pyrotech-

nika, kterou mohou používat pou-
ze osoby s odbornou způsobilostí

Ostatní pyrotechnické výrobky:
 kategorie P1 nebo P2,
 kategorie P1 - ostatní pyrotech-

nické výrobky, které představují 
malé nebezpečí,
 kategorie P2 - ostatní pyrotech-

nické výrobky, které jsou určeny 
pro manipulaci nebo použití pouze 
osobami s odbornou způsobilostí.

Lenka Haišová, 
pracovník registrace

 ObŽÚ Bílina

Děti jely za odměnu na víkend do Pekla
Po úspěšném červnovém 

víkendovém pobytu se další 
vytipované bílinské děti z evi-
dence orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí zúčastnily preven-
tivně-výchovného tábora v srp-
nu (21. – 27. 08. 2015 v počtu  
20 dětí) a následně víkendového 
pobytu v měsíci září (11. – 13.  
9. 2015 v počtu 18 dětí), orga-
nizovaných Městským úřadem 
Bílina – odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví (OSVaZ), finan-
covaných z Programu prevence 
kriminality pro rok 2015 za spo-
luúčasti města Bíliny. Personál 
(pracovníci OSVaZ MÚ Bílina, 
zaměstnanec Městské policie 
Bílina a pracovník Krajského 
úřadu Ústeckého kraje) s dět-
mi zavítal opětovně do RS Máj 
– Peklo, Plasy, okr. Plzeň, kdy 
uvedené zařízení nabízí veškeré 
služby spojené s dlouhodobým 
skupinovým pobytem dětí.

Srpnový týdenní pobyt byl kon-
cipován s ohledem na rozmanitost 
aktivit a s důrazem na maximální 
efektivitu trávení volného času. Do 
programu byly zařazeny jak spor-
tovní aktivity, tak činnosti zamě-
řené na rozvoj manuálních doved-
ností a vědomostí. Děti vzhledem 
k pěknému počasí mohly využívat 
pro osvěžení i nedaleký brod na 
řece Střele. Hlavními body, které 
byly pro děti připraveny, byla vý-
roba památečných triček, posled-
ní večer před odjezdem táborák  
a noční stezka odvahy.

Podobné programovou náplň 
prožily děti taktéž během zářijo-
vého víkendového pobytu. Obě 
skupiny dětí byly průběžně mo-
tivovány sbíráním pomocných 
bodů, na základě kterých vždy ka-
ždé družstvo obdrželo indicie ve-
doucí k nalezení ukrytého pokla-
du. Děti byly však za své aktivity 
a chování průběžně odměňovány 

již od počátku, na závěr obou po-
bytů byli kromě jiného oceněni ti 
„nejlepší“ ze všech.

Stejně jako červnový víkendový 
pobyt, o kterém již zde bylo na-
psáno dříve, hodnotíme táborový 
pobyt i následný letošní poslední 
„víkenďák“ jako velmi zdařilé,  
a to jak z pohledu personálu, tak 
na základě reakcí dětí. S dětmi 
jsme ze strany našeho odboru 
vycestovali již po deváté a jsme 
připraveni realizovat podobné po-

byty pro děti i do budoucna, a to 
jak v souvislosti s naplňováním 
cílů sociálně-právní ochrany 
dětí, tak i z pohledu motivace 
samotných dětí, kdy se budou 
moci zúčastnit pobytů opakova-
ně „za odměnu“.

Velké poděkování patří všem, 
kteří se na přípravě, realizaci  
a financování víkendového po-
bytu, jakkoliv podíleli!

Bc. Štěpán Türb, 
OSVaZ MÚ Bílina
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KRIMI
Naletěl své mladší 
známé 

 Na svou důvěřivost doplatil 
starší muž z Bíliny, který se 
rok stýkal s dvacetiletou ženou. 
Během poslední návštěvy ženy  
v bytě poškozeného, mu ze 
skříně odcizila dvacet tisíc ko-
run. Krádež muži zapřela a na-
víc mu vyhrožovala, že pokud 
krádež oznámí, obviní ho ze 
znásilnění. Muž se nedal za-
strašit a obrátil se na bílinské 
policisty, kterým se žena u vý-
slechu ke krádeži peněz přizna-
la. Bylo jí sděleno podezření  
z přečinu krádeže, za který 
může být odsouzena až k dvou-
letému trestu odnětí svobody.

Pozor na zloděje  
u prodejen

Policisté pátrají po nezná-
mém pachateli, který kolem 
sedmnácté hodiny kradl na 
parkovišti u bílinské prodej-
ny Lidl. Zloděj zřejmě využil 
nestřeženého okamžiku, kdy 
poškozená ukládala nákup do 
auta a ze sedadla spolujezdce 
jí odcizil kabelku, kterou si tam 
odložila. Žena přišla o doklady, 
platební kartu, klíče od bytu, 
mobilní telefony a další věci  
v hodnotě téměř pět tisíc korun. 
Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečiny krá-
deže a neoprávněné opatření, 
padělání a pozměnění platební-
ho prostředku, pachateli hrozí 
v případě dopadení maximálně 
dvouletý trest odnětí svobody.

Sprejer počmáral 
vlak

Bílinští policisté prověřu-
jí poškození vagonů vlakové 
soupravy, která do našeho 
okresu přijela z Tábora. V prů-
běhu cesty neznámý pachatel 
„ozdobil“ vagony různými 
graffiti provedenými vodou 
nesmyvatelnou barvou, čímž 
způsobil škodu předběžně 
vyčíslenou na 50 tisíc korun. 
Ve věci byly zahájeny úko-
ny trestního řízení pro přečin 
poškození cizí věci, za který 
hrozí „umělci“ až roční vězení.
 (PČR)

Chránit neznamená sledovat
Zvýšenou ochranou bytu, 
domu, zahrady nebo garáže 
se čím dál tím častěji věnu-
je více majitelů nemovitostí. 
Na trhu se začínají objevovat 
stále nové a účinnější metody 
ochrany před případnými ve-
třelci. Snaha ochránit majetek 
má ale své zákonné meze.

Moderní technika dnes disponu-
je například se širokým spektrem 
dosahu, ale stále bychom měli mít 
na paměti, že chráníme jen svůj 
majetek. „Soused si nainstalo-
val něco jako fotopast, která fotí 
veškerý pohyb nejen na blízkém 
chodníku, ale i silnici,“ uvedla 
paní Jana z Bíliny. „Takto to vy-
padá, že soused monitoruje, kdo k 
nám chodí, kdy a v jakém časo-
vém intervalu,“ podotkla. 

Takový způsob monitoringu 
není podle mluvčího Městské 
policie Františka Krejčího v po-
řádku. „Soused si může monito-
rovat pouze svůj majetek, při-
čemž nesmí záběr kamery pře-
sáhnout na veřejné prostranství 
a už vůbec ne třeba na vchod 
jiného domu,“ upozornil s tím, 
že pokud by monitoroval chod-

ník, který je v jeho majetku, 
musí označit místo oznamující 
tabulí a musí mít souhlas všech 
osob, které budou monitorová-
ny. „Bez tohoto souhlasu nesmí 
kamera ani fotopast monitoro-
vat sousedův pozemek, vchod 
a podobně,“ doplnil Krejčí.  
„U fotopasti by se mohlo jednat 
o další problém, protože poři-
zuje záznam. Je to stejné jako 
kamerový systém se záznamem. 
Již se zde jedná o zpracování 
osobních údajů a to má poměrně 

přísná kritéria,“ podotkl mluvčí. 
Podmínky pro pořizování zázna-
mu stanovuje přímo občanský 
zákoník, který upravuje pod-
mínky ochrany osobnosti.

Pokud se někomu nezamlou-
vá monitoring, který provádí 
například soused, má dvě mož-
nosti. Nejdříve si promluvit se 
sousedem, aby si hlídal jen svůj 
majetek nebo se obrátit rovnou 
na Policii ČR a Úřad na ochranu 
osobních údajů. 
 Lada Laiblová

Strážníci odhalili osobu v pátrání  
a chytli zloděje železného šrotu

Víkend bývá pro strážníky 
Městské policie v Bílině rušný 
a nebývá nouze o zajímavé pří-
pady. Například nevinné máv-
nutí rukou, namátková kont-
rola, která přinese nečekaný 
zvrat událostí. 

Strážníci Městské policie Bí-
lina kontrolovali ženu, která 
v odpoledních hodinách stála 
u silnice a zřejmě omylem si 
je rovnou stopla. „Strážníci 
provedli kontrolu osoby, která 
se podivně chovala u čerpací 
stanice, a zjistili, že se jedná 
o ženu, která je v celostátním 
pátrání,“ uvedl mluvčí Městské 
policie Bílina František Krejčí. 
Ženu si následně odvezla Poli-
cie ČR. 

Občan Bíliny oznámil na lin-
ku MP Bílina, že viděl muže, 
který nakládá do hnědé, bio 
popelnice starý sporák a jede  
s ním pravděpodobně do sběr-
ny. „Strážníci vyjeli na určené 

místo a přistihli muže s popel-
nicí, kde nebyla jen kamna, ale 
další kovové předměty,“ popsal 
Krejčí. Strážníci muže vyzvali, 
aby železný šrot z popelnice vy-
ndal a tu vrátil na své místo, kde 

ji odcizil. Popelnici za dohledu 
městské policie vrátil. Strážní-
ci následně oznámili přestupek 
proti majetku na přestupkovou 
komisi, kdy pachateli hrozí po-
kuta do 15 tisíc korun. (lal) 

 Ilustrační foto

 Ilustrační foto

9. říjen 2015  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5



Jak se hraje na duduk

Škola po prázdninách překvapila tabulí 
Přípravná třída ZŠ Za Chlumem se s příchodem letošního škol-
ního roku raduje z nové interaktivní tabule. Obohacuje a zefek-
tivňuje výukové metody, a tak se předškoláci díky ní budou učit 
daleko snadněji a zábavněji.

Do přípravné třídy jsme poří-
dili tabuli, která pouhým doty-
kem ruky umožní i těm nejmen-
ším školáčkům snadnější a přes-
nější ovládání. Protože je tabule 
dokonale ozvučená, mohou se 
děti na tak velké ploše lépe ori-
entovat. Za pomoci interaktivní 
tabule poznávají okolní svět, 
plní logické úkoly, procvičují 
grafomotoriku, paměť, myšlení, 
početní představy, rozšiřují si 
slovní zásobu a rozvíjí vyjad-
řovací schopnosti. Učí se trpěli-

vosti, přesnosti i komunikaci při 
spolupráci a hře s kamarády.

I paní učitelka si může „hrát.“ 
Rozšiřuje výuku o nové metody  
a postupy, využívá stávající vý-
ukové programy, a za pomoci 
speciálního programu dokonce 
vytváří i svoje vlastní.

S takovým pomocníkem se 
mnohem snadněji plní Komen-
ského heslo: ŠKOLA HROU!  
A co na to děti? Jsou nadšené a do 
školy se těší!

Záhorcová Ivana

Učitelé dechového oddělení 
ZUŠ Gustava Waltera Josef Čer-
ný a Zbyněk Prokop připravili 
pro žáky pátých tříd bílinských 
ZŠ dopolední setkání s hudbou. 
Nešlo o žádný výchovný kon-
cert, ale o ukázku hry na decho-
vé nástroje a povídání o nich. 
Vlastně, dalo by se říci, konala 
se přímo beseda, neboť prostor 
byl pro dotazy žáků i paní učite-
lek. A zvídavých otázek nebylo 
málo. Jedinečným zážitkem pro 
zúčastněné mohl být poslech hry 
na repliku dřevěného dechové-
ho nástroje zvaného duduk. Pan 
učitel Černý je zručným zhotovi-
telem nejrůznějších historických 
nástrojů, ale samozřejmě mis-
trovsky také ovládá hru na ně. 
Duduk je nástrojem, v jehož po-
dání zní ve filmu Titanic ústřední 
melodie. Právě tuto melodii za-
hrál také pan Černý přítomným 
posluchačům. Stačilo zavřít oči 

a tklivý jemně naříkavý tón spo-
jený se syntezátorovým zvukem 
kláves, na které hru doprovázel 
Jiří Bidrman, všechny přenesl na 
palubu osudové lodi. Také před-
stavení dalšího nástroje - klarinetu 
- mělo spojitost s lodí. Ovšem ten-
tokrát s pirátskou. Sotva zazněly 
první tóny melodie z filmu Piráti 
z Karibiku, zvedl se les rukou po-
zorných posluchačů, kteří chtěli 
sdělit všem ostatním, že melodii 
znají. Nechyběla ani ukázka hry 
na saxofon v podání pana učite-
le Zbyňka Prokopa. Ovšem na 
ZUŠce se nevyučují jen dřevěné 
dechové nástroje (do kterých patří 
i kovový saxofon nebo příčná flét-
na), ale také nástroje žesťové, ne-
boli plechové. Například pozoun. 
Ten ve dvou společných závěreč-
ných skladbách předvedl ředitel 
školy Jiří Kopa. K učitelům se ve 
finále hudebního setkání přidali  
i jejich žáci Jan Riedl (saxofon)  

a Kateřina Bartošová (flétna), aby 
předvedli, že nejlépe to dechovým 
nástrojům sluší v kapele. Prostě 
při společné souhře. Domnívám 
se, že přítomné zvláště potěšila 
nezapomenutelná melodie z řady 
filmů Růžový panter.

Věřím, že všem zúčastněným 
zůstaly na společné setkání pří-
jemné vzpomínky. A hlavně, 
kdo byl ten den v ZUŠce, může 
každému říct: „Vím, jak se hra-
je na duduk.“

ZUŠ Bílina

Děti si novou interaktivní tabuli hned vyzkoušely
 Foto: ZŠ Za Chlumem

Blahopřejeme
Paní Věra Gaiplová
oslavila 21. 09. 2015  
své 90. narozeniny.  

Za město Bílina popřály oslavenkyni 
místostarostky Veronika Horová  

a Zuzana Bařtipánová.  
Za Městský úřad Bílina matrikářka 

Martina Tučková.  
Paní Gaiplová obdržela drobný dárek  
a všechny překvapila svou dobrou du-
ševní kondicí a stále veselou náladou. 

inzerce 1315/Bz

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

5266_pf_naborove_materialy_inzerce_90x60mm_CZ.indd   1 17/06/15   16:46
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V centru mezinárodních 
závodů automodelů

Děti ve školce cvičí jógu

Na Městském Úřadě v Bílině vítali nové občánky

V úterý dne 22. 9. 2015 přivítal 
starosta města dvacet nových 
občánků našeho města. Vítání 
nově narozených dětí se usku-
tečnilo již po třetí v tomto roce 
za hojné účasti příbuzných  
a známých našich nejmenších, 
kteří zcela zaplnili naší krás-
nou obřadní síň. 

Poděkování za příjemnou atmo-
sféru patří hudebnímu doprovodu  
a dětem z Mateřské školky M. Šva-
binského v Bílině, které si pro tuto 
slavností chvíli připravily básničky 
a písničky naučené ve své školce. 
Za asistence budoucích zdravotních 
sester se rodiče a ostatní příbuzní 
podepsali do naší pamětní knihy 
a na památku tohoto slavnostního 

dne si odnesli pamětní listinu a dár-
ky, které byly pro ně přichystány.

Do života byly přivítány tyto 
děti:

Adam Salaj, Valerie Nika Ga-
let, Michal Dic, Sebastian Jan-
da, Tereza Eugenie Paulová, Ela 
Aubrechtová, Vojtěch Kraus, Se-
bastian Hamala, Nikola Vaiglová, 
Kryštov a Matěj Obracaníkovi, 

Kristina Lakatošová, Ellen Von-
dráčková, Kateřina Nápravníko-
vá, Elena Pevná, Tereza Ječmeno-
vá, Jitka Klasová, Radek Sýkora, 
Tomáš Tichánek, Petr Berky.

Milí spoluobčané,
Ráda bych Vás touto cestou 

pozvala na nové vítání občán-
ků, které se uskuteční v úterý 
15. 12. 2015 od 14:30 hodin  

v obřadní síni Městského úřadu 
Bílina.

Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 214, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději  7. 12. 2015.

Za odbor správní a vnitřních věcí 
– matrika: Bc. Martina Tučková

Foto: V. Weber

V Bílinském domě dětí probíhala od druhé poloviny září výsta-
va členů Monti klubu, kde byly vystavené modely nejrůznějších 
automobilů. 

Od loňského roku se bílinští auto-
modeláři zúčastňují mezinárodního 
poháru v závodech na autodráze 
SLOT-IT. Ve dnech 18. – 19. 9. 2015 
hostil bílinský dům dětí a mládeže 
mladé i starší závodníky tohoto po-
háru. Bílinským automodelářům se  
i na tomto závodě vedlo velmi dobře 

a žáci Filip Kroc, Jakub Cíl a Tomáš 
Reiser, se umístili na prvních mís-
tech tabulky. 

Hned o následujícím víkendu se 
konaly v domě dětí a mládeže dal-
ší automodelářské závody. Tento-
krát se jel Krušnohorský pohár. 

DDM Bílina

A to pod vedením Lenky 
Schuldesové v jejím studiu na 
náměstí každou středu dopo-
ledne. Cvičení jógy pro děti je 
vhodné pro každé dítě. 

Vede děti ke zdravému způso-
bu života, probouzí v nich radost 
a lásku k sobě i okolí. Živé děti 
zklidní, málo aktivní povzbu-
dí k činnosti. Základem cvičení 

je hra, skotačení, běhání. Důleži-
tou součástí jsou dechová cvičení  
a relaxace, která vede k celkovému 
uvolnění a navodí psychickou rov-
nováhu. Děti se zapojí do kolektivu, 
naučí se vnímat své pocity, dokážou 
se lépe soustředit. Byla to zábava  
a už se těšíme na další lekci.

Děti u učitelky  
ze třídy Soviček MŠ Síbova

Město Bílina nabízí k prodeji osobní vozidlo Škoda Superb, 3T sedan, 2.0, 
103 kW, diesel, černá barva. Najeto 32 384 km. Rok výroby 2013. 
Cena dle znaleckého posudku je 450.400 Kč. 
Výbava: 8x airbag, ASR, ESP, dešťový senzor, ele zrcátka+sedáky, loketní opěrka, 
multifunkční volant, stavitelný volant, tempomat, tažné zařízení. 

Více info na tel. číslech: 
Ing. Krejčová Petra, 417 810 840, 602 113 769, e-mail: krejcova@bilina.cz 
Sekretariát, 471 810 801-2, e-mail: sekretariát@bilina.cz 
http://bilina.cz/urad/uredni-deska 
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Kulturní
servis

Kulturní centrum Kaskáda informuje

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
Pátek 9. říjen od 17:30 hodin

RYTMUS 
SíDliSkoVý Sen – 2D
ČR/SK/Dokument/. 

České znění.
Vstupné: 90,- Kč

Pátek 9. říjen od 20:00 hodin
neMiloSRDný – 2D

Francie/ Akční / Krimi/.
 České titulky.

Vstupné: 120,- Kč

Pátek 9. říjen od 22:00 hodin
SiniSTeR 2 – 2D

USA/Horor/. 
České titulky.

Vstupné: 100,- Kč

Sobota 10. říjen od 17:30 hodin
PAn – 3D

USA/Fantasy / 
Dobrodružný / Rodinný/. 

Český dabing.
Vstupné: 130,- Kč

Sobota 10. říjen od 20:00 hodin
WilSonoV – 2D

ČR/SR/Komedie/Krimi/. 
České znění.

Vstupné: 130,- Kč

Neděle 11. říjen od 15:00 hodin
MUne: STRÁŽCe MĚSíCe – 3D

Francie/Animovaný/. 
Český dabing.

Vstupné: 90,- Kč

Pátek 16. říjen od 17:30 hodin
leGenDY ZloČinU – 2D

VB/Thriller/
Životopisný/Krimi/. 

České titulky.
Vstupné: 110,- Kč

Pátek 16. říjen od 20:00 hodin
WilSonoV – 2D

ČR/SR/Komedie/Krimi/. 
České znění.

Vstupné: 120,- Kč

Pátek 16. říjen od 22:00 hodin
PURPURoVý VRCH – 2D

USA/Horor/. 
České titulky.

Vstupné: 110,- Kč

Sobota 17. říjen od 17:30 hodin
GAnGSTeR kA – 2D

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

Vstupné: 110,- Kč

Sobota 17. říjen od 20:00 hodin
eVeReST – 3D

USA/ Dobrodružný / Drama / 
ThrilleR/. České titulky.

Vstupné: 130,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Středa 14 .říjen od 19:00 hodin

Ani ZA Milion
Myslíte si, že se nedá napsat ra-
finovaná detektivní komedie 
pouze pro dva herce? Omyl! 
Myslíte si, že když ve hře vystu-
puje jedna žena a jeden muž, tak 
se zápletka musí nutně točit ko-
lem partnerských vztahů? Omyl!  
V téhle celovečerní komedii, kte-
rá je pro oba aktéry neuvěřitel-
nou hereckou příležitostí, na vás 
čeká pořádná porce překvapení  
a především humoru. Prostředí 
přímořského majáku, brilantní 
dialogy, strhující tempo a origi-
nální zápletka dávají téhle sou-
časné komedii obrovský potenci-
ál. Ostatně její světovou premiéru 
si na svá bedra vzalo bratislav-
ské Štúdio Lasica-Satinský, kde  
v jediných dvou rolích září Kami-
la Magálová a Marián Geišberk.

Hrají: Michaela Kuklová a Mar-
cel Vašinka.

Vstupné: 250,- 200,- 150,-1 00,- Kč 
Předprodej vstupenek v Infor-
mačním centru Bílina, 
více na www.kckaskada.cz

Seniorům zazpívala Pavlína Filipovská
V Kulturním domě Fontána 

to o Den seniorů žilo. Velkým 
dílem k tomu přispěla i hvězda 
programu, Pavlína Filipovská, 
která oslnila nejen svým vy-
pravěčským uměním, ale také 
zpěvem. Zaplněný sál, tak tles-
kal známým písničkám v podání 
této známé osobnosti, která stále 
neztratila svůj šarm. Seniory byl 
také pozdravit starosta Bíliny 
Oldřich Bubeníček, který všem 
popřál nejen příjemnou zába-
vu, ale také hodně zajímavých 
společných akcí a především 
vitalitu. „Chtěla bych všem po-
děkovat za účast, jak divákům, 
tak panu Bubeníčkovi a přede-
vším Pavlínce Filipovské, která 
se postarala o krásný zážitek,“ 
řekla vedoucí Klubu seniorů I. 
Alžběta Fialová. (red)

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.
Uvede Liduščino divadlo Rozto-
ky u Prahy.

Vstupné: 60,- Kč,
děti do 3 let vstup zdarma

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Čtvrtek 15. říjen od 18:00 hodin

i. PRoDloUŽenÁ
TAneČní kURZ 2015

Taneční večer tanečního kurzu 
pro začátečníky.

Vstupné: 80,- Kč

 Foto: V. Weber
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Městská knihovna Bílina informuje

Děti by se neměly do ničeho nutit
PROGRAM NA MĚSÍc

řÍJeN
středa 21. 10. 2015

od 17:00 hodin
„Čaj o páté“

PŘíBĚHY SlAVnýCH 
Z PeRA PhDr. MARie 
FoRMÁČkoVÉ, aneb 
VeSelÉ VZPoMínÁní

Setkání se známou novinář-
kou, publicistkou, spisova-
telkou, moderátorkou, dra-
maturgyní. Několik let byla 

redaktorkou a šéfredaktorkou 
časopisů Květy a TV Revue. 
Od roku 2000 se věnuje pu-
blicistice a psaní knížek. Je 

autorkou nebo spoluautorkou 
knih, zejména životních pří-
běhů nepřeberného množství 
mediálně známých osobností.
Besedu zahájí krátké vystou-

pení žáků ZUŠ G. Waltera 
v Bílině.

Klubovna Městské knihovny 
v Bílině, 

Mírové náměstí 21/16
Vstupné: 30,- Kč

 
Do konce října

MÁ VlAST CeSTAMi 
PRoMĚn

putovní výstava fotografií  
a doprovodných textů.

Výstava přináší svědectví  
o zvelebování opomíjených 

míst a objektů v sídlech  
a krajině. O proměnách chát-

rajících staveb v důstojné 
objekty s užitečnou náplní,  

o zkrášlených 
náměstích a návsích, o re-
konstruovaných nádražích, 

zachráněných sakrálních stav-
bách a znovuoživené přírodě.
1. patro centrální knihovny  

na Mírovém náměstí 
vstup volný

 
PřIPRAVUJeMe 

PRO VeřeJNOST 
NA LISTOPAD
 „Čaj o páté“ 

S URšUloU klUkoVoU

SeTkÁní S BYlinkÁŘkoU
beseda pro veřejnost

Vyhodnocení prázdninových 
soutěží proběhne 4. 11. ve 
výstavní síni v rámci Čaje  

o páté s Uršulou Klukovou.

Čtení pro nejmenší čtenáře začíná

V dalším cyklu Čaji o páté v Městské knihovně Bílina se představil téměř již zdomácnělý chomu-
tovský astrolog Radim Žáček. Tentokráte s tématem o tom, jak přirozeně rozvíjet schopnosti našich 
dětí tak, aby si do života dospělých neodnášely zbytečná traumata. 

Jedním z pravidelných akcí 
bude pohádkové čtení pro dět-
ské posluchače od čtyř let. 

V Městské knihovně Bílina 
na dětském oddělení začíná-

me 14. 10. 2015 od 15:30 hodin. 
Rodiče, přiveďte své děti do 
knihovny na odpolední předčí-
tání pohádkových knížek, kte-
rého se ujme host knihovny Jan 

Beneš, zpravodaj rádia Český 
rozhlas Sever.

Budeme si číst, povídat, soutě-
žit. Akce v délce jedné hodiny je 
zdarma.

Besedu astrologa se zaujetím sle-
dovaly především maminky dětí, 
které zajímalo, jak podpořit své 
dítě v různých aktivitách a která 
by byla pro ně ta nejlepší. „Nechat 
dítě, ať si samo vybere a zkusit ho 
v tom podpořit. Není dobré mu 
něco předem nalajnovat, aby dělal 
to, co se líbí rodičům,“ uvedl jeden 
z příkladů Radim Žáček. 

Beseda se také točila kolem 
budoucího studia, které je pro 
děti nejlepší. Radim Žáček při-
pravuje astrologický horoskop, 
přímo pro zájemce, který mu 
napoví, jaká profese je pro dítě 
nejlepší. 

„Samozřejmě, že stačí dítěti 
naslouchat, protože samo ví, co 
chce dělat a jakou cestu si zvo-

lí,“ upozornil Žáček s tím, že ně-
kdy stojí proti rozhodnutí rodičů  
a je na něm, jestli si bude stát na 
svém nebo ustoupí. 

S Radimem Žáčkem se mohou 
zájemci o jeho přednášky se-
tkat i v budoucnu. Rozpětí jeho 
besed je široký. Od rodinných 
vztahů, výkladu snů nebo život-
ních osudů.  (lal) 

Radim Žáček Foto: L. Laiblová

Vzpomínka
Dne 26. října tomu budou 

3 roky, co nás navždy opustil 
pan Vladimír Vlček 

z Bíliny.
Kdo jste ho znali věnujte mu 

tichou vzpomínku.
Se smutkem v srdci stále 

vzpomíná manželka, 
synové a vnuci.

Vzpomínka
21. října bude tomu rok 
co nás navždy opustil 
pan František Raichl 

z Bíliny.
Stále vzpomíná manželka, děti, 

vnoučata a sourozenci.
Děkujeme všem co se přišli  

s manželem rozloučit.
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Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání, 
které se uskutečnilo 24. září mimo jiné:

SchVÁLILO:
 Přijetí finanční dotace na akci 

“Rekonstrukce Zelené haly  
v Bílině“ ve výši 10.732.000 Kč.
 Navýšení rozpočtu odboru ne-

movitostí a investic o očekávané 
náklady ve výši 2.782.000 Kč 
vč. DPH, dle odhadu odboru 
nemovitostí a investic, na akci 
„Rekonstrukce vzduchotechniky 
objektu „B“ plaveckého bazé-
nu“.
 Záměr zúčastnit se v roce 2016 

programu Podpora terénní prá-
ce a požádat o účelovou dotaci 
se spoluúčastí města (ve výši 
nejméně 30 % z celkového roz-
počtu projektu). Celková výše 
bude upřesněna v návrhu roz-
počtu města na rok 2016.
 Zveřejnění záměru prodeje are-

álu bývalého Zámeckého pivo-
varu Bílina za vyvolávací kupní 
cenu 2.300.000 Kč navýšenou 
o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. Následně při jed-
noznačně prokazatelném inves-
tování do nemovitosti bývalého 
Zámeckého pivovaru Bílina 
bude kupní částka nabyvateli 
přeúčtována, zároveň musí být 
splněny podmínky stanovené  
v bodech 1 – 8: 
  1. záměr zájemce na revitaliza-

ci areálu Zámeckého Pivovaru 
v Bílině musí být v souladu  
s územním plánem města Bíli-
ny a platnou legislativou;

  2. zájemce musí předložit zá-
vazný časový harmonogram 
rekonstrukce areálu včetně po-
pisu jednotlivých stavebních 
objektů a termínu jejich zpro-
voznění; kompletní dokončení 
rekonstrukce bude nejpozdě-
ji do 7 let od podpisu kupní 
smlouvy;

  3. zájemce prokáže výši zá-
kladního jmění a ročních obra-
tů za poslední 3 roky;

  4. zájemce prokáže zkušenosti 
s rekonstrukcí objektů obdob-
ného typu;

  5. při revitalizaci areálu pi-

vovaru budou zachovány his-
torické budovy nacházející se  
v areálu pivovaru;

  6. zájemce se zaváže k užívání 
části zrekonstruovaných pro-
stor v areálu pivovaru pro ve-
řejně prospěšné účely;

  7. zájemce uvede počet nově 
vzniklých pracovních míst při 
rekonstrukci a dalších připra-
vovaných aktivitách zájemce;

  8. zájemce se zaváže, že ne-
bude využívat či pronajímat 
pozemky či zrekonstruované 
nebytové prostory, které ne-
budou sloužit pro provozo-
vání pivovaru, k provozování 
sázkových her, loterií a jiných 
podobných her v rozporu s vy-
hláškou č. 4/2011 města Bíli-
ny, sexshopů, nočních klubů  
a jiných podobných činností.

 Záměr odkoupení bytových 
jednotek v Bílině od Realitní 
kanceláře SEVER Plus, s. r. o. 
Jednáním s vlastníkem byto-
vých jednotek pověřuje starostu 
města.
 Uzavření smlouvy o veřejných 

službách k zajištění dopravní 
obslužnosti města Bílina měst-
skou autobusovou dopravou 
mezi městem Bílina jako objed-
natelem a společností ARRIVA 
Teplice, s. r. o., jako dopravcem, 
s účinností od 01.11.2015 do  
31. 10. 2025. 
 Uzavření kupní smlouvy mezi 

městem Bílina jako prodávají-
cím a panem Quang Khanh Bui-
em jako kupujícím, kdy předmě-
tem smlouvy je prodej pozem-
ku p. č. 1191 o výměře 559 m2 
k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti 
č. p. 462 v ulici Teplická, Bíli-
na, za kupní cenu dle obálkové 
metody ve výši 1.710.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené  
s prodejem nemovitosti. 
 Uvolnění částky 877.000 Kč ja-

kožto účelové dotace na proná-
jem ledové plochy pro mládež 
hokejového klubu Draci Bílina, 
o. s., v souladu se smlouvou  
o poskytnutí dotace, jejíž pod-
mínkou je zaslání finančních 
prostředků přímo společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení, 
s. r. o., která je pronajímatelem 
zimního stadionu.
 Rozšíření činnosti Městských 

technických služeb Bílina, pří-
spěvková organizace, o pro-

vozování veřejného pohřebi-
ště, s platností od 1. 10. 2015  
a současně schvaluje uzavře-
ní dodatku ke zřizovací listině 
Městských technických služeb 
Bílina, jehož předmětem je roz-
šíření zřizovací listiny o provo-
zování veřejného pohřebiště. 
 Opětovný záměr prodeje ne-

potřebného movitého majetku 
– osobního automobilu Škoda 
Superb 3T obálkovou metodou, 
kdy vyvolávací cena je odhadní, 
tj. 450.400 Kč.
 Prodloužení platnosti Programu 

regenerace městské památkové 
zóny Bílina, a to do roku 2020.
 Změnu uliční čáry ulice Liptic-

ká na hranici křižovatky pozem-
ků p. č. 2372/4 a p. č. 2432/1,  
z důvodu výstavby nových ro-
dinných domů v této lokalitě.

ULOžILA:
 Radě města zajistit stanovisko 

obyvatel a subjektů se sídlem 
v části ulice Litoměřická k pří-
padné změně názvu ulice, dle 
návrhu pana Heřmánka.

ROZhODLA:
 O přejmenování ulice „Lib-

kovická“ na ulici „Liptická“,  
z důvodu sjednocení dat s regis-
trem územní identifikace, adres 
a nemovitostí. 

VyDALA:
 Obecně závaznou vyhlášku 

(OZV) č. 6/2015, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně  
z nemovitých věcí, upravenou 
dle zákona č. 338/1992 Sb., 
včetně stanovení koeficientu 
ve výši 2 pro základní sazbu 
daně dle § 6 odst. 2 písm. b) a 
§ 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona  
o dani z nemovitých věcí, pro 
všechny části města.
 OZV č. 7/2015, o regulaci pro-

vozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her.
 OZV č. 8/2015, o zabezpečení 

místních záležitostí veřejné-
ho pořádku a zlepšení vzhledu 
města. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
 Nabídku pana Bc. Petra Tun-

ky na odkoupení komunikace, 
vlastního pozemku pod komu-
nikací p. č. 2085/1 k. ú. Bílina 
a na bezúplatné převedení veřej-
ného osvětlení do majetku. 

 Nabídku paní Jitky Mužíkové 
na odkup nemovitosti penzion 
Bořeň, za celkovou kupní cenu 
4.000.000 Kč. 
 Informaci stavebního úřadu o 

plánovaném převodu nemovitostí  
z majetku České republiky – Ge-
nerálního finančního ředitelství,  
a to pozemku p. č. 16, jehož sou-
částí je stavba čp. 61, pozemku 
p. č. 12/2, jehož součástí je stav-
ba bez čp/če, pozemku p. č. 14/2 
a pozemku p. č. 12/16 vše k. ú. 
Bílina, na základě uzavřených 
darovacích smluv z roku 1992  
a 1993, z důvodu ukončení 
činnosti Územního pracoviš-
tě finančního úřadu v Bílině  
k 31. 12. 2015. 
 Návrh na zrušení příspěvkové 

organizace KC Kaskáda a spo-
lečnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o.s tím, že 
uložila RM materiál doplnit  
a předložit na dalším zasedání 
ZM.
 Odstoupení pana Mgr. Marka 

Tapšíka, LL.M., z funkce člena 
dozorčí rady společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, doručené 19. 6. 
2015. 
 Zápis z jednání finančního 

výboru z 21. 9. 2015 a zápis  
z jednání kontrolního výboru  
z 14. 9. 2015 a zároveň schvá-
lila plán činnosti kontrolního 
výboru na rok 2015, dle předlo-
ženého návrhu. 
 Rezignaci pana Bc. Pavla Ry-

jáčka, na plnění funkce „Ředite-
le Městské policie Bílina“ a to  
k 30. 9. 2015.

POVĚřILA:
 Pana Marcela Špičku plně-

ním některých úkolů při řízení 
Městské policie Bílina spočí-
vající v plnění funkce „Ředitele 
Městské policie Bílina“, a to od 
1. 10. 2015, do doby vybrání 
nového strážníka, který bude 
zastupitelstvem města pověřen 
plněním některých úkolů při ří-
zení Městské policie Bílina.

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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Jako dorostenka reprezentovala 
Československo

Prakticky celý život zasvětila sportu a je mu věrná dodnes. Pavla Šiklová si tím právem zaslouží 
Cenu Rady města Bíliny, kterou ji na Hornickém dnu předal starosta Oldřich Bubeníček a mís-
tostarostky Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová. Jako dorostenka byla vybraná do reprezentace 
ČSSR. Za ženy hrála 1. národní ligu v Bílině a RH dubí.

Co pro vás Cena města Bílina 
znamená? 
Cena Bíliny mě rozhodně potěšila 
a beru ji i jako cenu pro celý bí-
linský sport.

Ovlivnil sport váš soukromý život?
S volejbalem jsem začala jako 
čtrnáctiletá v roce 1961 pod ve-
dením manželů Jiráskových, kteří 
byli vždy pro mne sportovními 

Pavla Šiklová
Astrologické znamení – rak
Oblíbená barva – červená
Oblíbené místo v Bílině – Tyr-
šova zahrada

vzory. Od roku 1973 se stal sport  
i součástí mé profese – začala jsem 
pracovat na OV ČSTV Teplice. Po 
změně ČSTV na ČUS pracuji zde 
dodnes. V Bílině jsem v roce1995 
převzala funkci tajemnice bývalé 
TJ Lokomotiva Bílina, dnes SK 
Bílina. Zde vykonávám v součas-
nosti funkci předsedkyně.

Celý život jste obětovala bílinské-
mu sportu, nelitujete toho?
Sportu jsem se věnovala opravdu 
celý život a myslím si, že mi toho 
hodně přinesl. Rozhodně let strá-
vených ve sportu nelituji.

Je něco, co byste chtěla v Bílině 
změnit ohledně sportu?
Je mi líto, že se současné době 
volejbalu v Bílině nedaří tak, jako 
tomu bylo v minulosti. Snažím 
se znovu obnovit tradici hlavně 
mládežnického volejbalu. Trénuji 

Rada města na své 23. schůzi konané 29. 9. mimo jiné:
SchVÁLILA: 

 Přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu 
odboru školství, kultury a spor-
tu ve výši 16.000 Kč na promi-
nutí pronájmu v KD Fontána 
Podkrušnohorskému gymnáziu 
Most, pracoviště Bílina a záro-
veň schválilo čerpání rozpočtu 
OSKaS ve výši 16.850 Kč za 
pronájem KD Fontána na osla-
vy 70. výročí Gymnázia v Bíli-
ně, které se budou konat 10. 10. 
2015.
 Uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč z rezervy kultury, 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Historickým 
spolkem města Bílina, jako 
příjemcem, na akci „Strašidel-
ný pivovar II“, která se koná  
17. 10. 2015. 
 Uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč z rezervy kultury, 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Historickým 
spolkem města Bílina, jako pří-
jemcem, na akci „Horor party 

II“, která se koná 17. 10. 2015 
v Bílině. 
 Uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a EQUI-
PARK, o. p. s., jako příjemcem 
na akci „Cena města Bíliny“ 
– zajištění cen a technického 
personálu, která se koná 24. 10. 
2015. 
 Uzavření smlouvy o výpůjčce 

prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Komenského 38, Bíli-
na, o celkové výměře 38,21 m2, 
mezi městem Bílina jako půjči-
telem a Vlastenecko dobročin-
nou sdruženou Obcí baráčníků 
Jana Žižky z Trocnova se síd-
lem v Bílině, Komenského 38, 
jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako společenská míst-
nost, s účinností od 1. 9. 2015, 
na dobu určitou jednoho roku. 
 Podání dvou žádostí o dota-

ce prostřednictvím výzvy č. 13 
Operačního programu Zaměst-
nanost na projekt zaměřený 
na podporu služeb péče o děti  
1. stupně základních škol  

v době mimo školního vyučování. 
 Vyhlášení konkursního řízení na 

obsazení vedoucího pracovní-
ho místa ředitele/ky ZŠ Aléská 
270, Bílina dle předloženého 
návrhu.

SOUhLASILA:
 S dodatkem ke směrnici Měst-

ských technických služeb Bílina 
č. 2/2014 – Poskytování place-
ných služeb.
 S pořízením územní studie pro 

lokalitu Pod Chlumem a Teplic-
ké Předměstí. 

ROZhODLA:
 Vypsat výběrové řízení na ve-

řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – pra-
vidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina na služby 
„Poskytování služeb pojišťova-
cího makléře pro město Bílina“.

POVĚřILA:
 Ing. Vladimíru Kebrtovou, kte-

rá je pověřena řízením odboru 
stavebního úřadu a životního 

prostředí vyvolat jednání s práv-
ním zástupcem pana Lobkowi-
tze, ohledně možného odkupu 
pozemků části Radovesického 
rybníka v Bezovce.
 Paní Ivanu Jungmannovou ří-

zením odboru dopravy, a to do 
doby jmenování nového vedou-
cího odboru dopravy. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
 Zápis z jednání komise pro 

školství, kulturu a sport ze 
07.09.2015.
 Další využití pozemku při akci 

„Sanace sesuvu svahu pod ob-
jektem č. p. 177 – Masarykova 
výšina“ podle varianty č. 2 – 
výstavba opěrné stěny s tím, že 
bude tato akce zařazena do ná-
vrhu rozpočtu roku 2016.

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)

druhý rok nejmladší děti a mám  
z této práce radost. Potěšilo by 
mě, kdyby se zapojilo více býva-
lých volejbalistů a volejbalistek 
do této činnosti.

 Foto: Archiv Pavla Šiklová
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Říjen podporuje akci Růžová Fitness

Střelci bojovali O pohár Starosty města Bíliny
Za příjemně podmračeného sobotního dopoledne 26. září, proběhl 
střelecký závod tříčlenných družstev O pohár Starosty města Bíliny, 
střílený zároveň jako závod jednotlivců O pohár ředitele VHS. 

V jeho jedenadvacetileté historii se 
teprve podruhé střílel jako kombina-
ce dvou střeleckých disciplín. Nej-
prve 5+20 ran na tzv.“zelený terč“ 
P135 (nekrytě ležící figura) a hned 
10 ran bez nástřelu na mezinárodní 
terč 50/20 (tzv. černý), vše velkoráž-
ní standardní pistolí a revolverem 
na vzdálenost 25 metrů. Výsledky  
z obou terčů se sčítaly. Závod s účas-
tí tří desítek závodníků organizoval 
SSK MTs Bílina na své střelnici  
v Nemocniční ulici v Bílině.

Zvítězilo družstvo domácích ve 
složení Zábranský, Hubáček a Fi-

lipovský ml. nástřelem 851 kruhů, 
před druhým domácím družstvem 
ve složení Šimek V., Šimek P.,  
a Koula s nástřelem 848 kruhů  
a smíšeným družstvem ve slože-
ní Arnold, Paichl a Filipovský st.  
s nástřelem 831 kruhů. V jednot-
livcích mezi muži vyhrál nástře-
lem 286 kruhů Milan Zábranský 
těsně před Pavlem Hubáčkem  
s 285 kruhy a Václavem Šimkem 
s 284 kruhy (všichni SSK MTs 
Bílina). 

V kategorii junioři, dorost  
a veteráni zvítězil Milan Ko-

Pomáhám bojovat s rakovi-
nou prsu je název akce, která 
se bude pořádat 23. 10. 2015  
v Černé hale od 17 do 19.30 hodin. 
Akce je určená pro všechny, kteří 
mají zájem si vyzkoušet samovy-
šetření na fantomovém modelu 
prsu. Je určená jak dámám všech 
věkových kategorií, tak mužům. 
Jednou z vystupujících lektorek 
bude Daniela Křivánková. 

Čím je tato akce výjimečná?
Celá kampaň vznikla pod zá-
štitou společnosti IQ pohyb  
a hlavním organizátorem celé 
akce je Daniel Müller, který 
vlastně s touto myšlenkou přišel. 
Kampaň je zaměřená především 
na prevenci a boj proti rako-
vině prsu. Chceme upozornit 

na prevenci, na vážnost nemoci  
a především na odstraňování ná-
sledků po psychické a hlavně fy-
zické stránce. 

Co by si zájemci neměli nechat 
ujít? 
V první části dojde k představení 
organizace Mamma Help, jejíž zá-
stupci předají informace o samo-
vyšetření a každý, kdo bude chtít, 
může vyzkoušet samovyšetření na 
fantomovém modelu. Ve druhé části 
budeme mluvit o postrehabilitační 
léčbě. Nutno podotknout, že nejsme 
lékaři a ani fyzioterapeuté. Paní Ma-
láková je zdravotní sestra a zabývá 
se také masážemi, já se dlouhá léta 
zajímám o pohyb. Chceme ukázat 
klientovi možnosti postrehabilitační 
péče v oblasti fitness, poskytnout 

poradenství co může, co by měl, co 
není vhodné pro něj na začátek. 

Dotknete se i jiných témat?
Zmíníme se o jizvě, o lymfatic-
kých masážích (to především 
kvůli prevenci lymfedému), o sta-
bilizaci lopatky (protože u žen po 
ablaci prsu, dochází často k ome-
zení pohybu, což má veliký vliv 
na psychiku), dále řekneme něco  
o inkontinenci. Přes svalové řetěz-
ce se totiž od klenby dlaně, přes 
lopatku, dostaneme až  k břišní stě-
ně a následně i k pánevnímu dnu, 
jehož funkčnost má vliv právě na 
inkontinenci. Chceme upozornit 
na to, že pohyb, který je prováděn 
správným způsobem a pravidelně, 
vede ke zlepšení jak zdravotního, 
tak psychického stavu. 

Platí se vstupné?
Akce je zdarma, bez vstupného. 
V jejím průběhu budeme pro-
dávat trika v hodnotě 120 Kč,  
a výtěžek z prodeje jde právě 
na podporu organizace Mamma 
Help, která z výtěžku nakoupí 
nové modely určené k samovy-
šetření prsu. Prevence + včasná 
diagnóza = život.  (red)

pečný (SSK 0311 Ležáky Most) 
nástřelem 282 kruhů před Len-
kou Šimkovou s 273 kruhy  

a Josefem Liškou s 268 kruhy  
(oba SSK MTs Bílina).

Milan Zábranský

Kuželkáři se rozrůstají
Bílinský kuželkářský klub navštěvuje téměř 40 nadšenců, kteří si 
chodí nejen zahrát mezi sebou, ale hlavně aktivně závodí. 

Jedná se jak o dospělé hráče, 
tak děti. Od měsíce září se aktiv-
ně věnují tréninkům, aby uspěli 
mezi konkurencí z Ústí nad La-
bem, Teplic, Duchcova, Kadaně 
nebo České Lípy. 

„Potěšilo nás, že do Bíliny při-
šlo několik hráčů z Mostu a tím 
rozšířili naší kuželkářskou zá-

kladnu,“ řekl předseda Kuželkář-
ského klubu v Bílině Miroslav 
Tomiš. 

Základním kamenem klubu jsou 
podle Tomiše děti. „Máme tu ně-
kolik mladých talentů, kteří chodí 
pravidelně trénovat, a jsme rádi, 
že je to baví a mají chuť se stále 
zdokonalovat,“ doplnil.  (lal)

Vítězné domácí družstvo  Foto: Milan Zábranský

Jiří Fejtek z Bíliny pravidelně trénuje Foto: L. Laiblová

Podpoř dobrou věc náku-
pem trička za 120 korun.
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