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Bohatý program připravilo Kulturní centrum Bílina na letošní oslavy Dne hor-
níků. Ten se uskuteční 10. září na Mírovém náměstí. 
Oslavy začnou v 10 hodin dopoledne tradičním průvodem a po zahájení pro-
slovy zástupců vedení města vystoupí taneční skupina Mixdance Krupka. V půl 
jedenácté se uskuteční dražba panenek ze soutěže Výtvarka za školou. Následně 
se na jevišti vystřídají kapely OPeN, O5 a Radeček, Skety, Brutus či hudebníci 
Josef Zíma nebo Elis. Napínavá pak bude soutěž o největšího jedlíka.  Program 
bude zakončen překvapením pro návštěvníky. Dnem bude provázet moderátor 
Petr Jílek. Lidé si budou moci zakoupit občerstvení či produkty místních oby-
vatel, o pobavení nejen dětí se postará Historický spolek Jana Voita. Městské 
divadlo zaplní ve tři hodiny odpoledne děti, které zhlédnou pohádku Princezna 
Konvalinka a královské hádanky. O hodinu později začne v kostele sv. Petra  
a Pavla koncert Musica Dolce Vita.                                                                 (pn)

OSLAVTE DEN HORNÍKŮ 
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
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Nový ortoped 

Od 1. září bude na poliklinice ordi-
novat nový ortoped Radek Bartoš. 
Lidé jeho nově zrekonstruovanou 
ordinaci najdou v hlavní budově 
v 1. patře vpravo. Radek Bartoš 
bude ordinovat v pondělí a ve 
čtvrtek, a doplní tak službu dvou 
soukromých ortopedů, kteří již na 
poliklinice působí. 

Rekonstrukce urologie 

Na konci září se začne rekonstru-
ovat urologická ordinace lékaře 
Petra Ondráčka. Provoz nebude 
přerušen. Kromě ambulance bude 
po rekonstrukci v provozu i cysto-
skopický sálek pro endoskopické 
vyšetření močového měchýře. 
Toto vyšetření je vhodné jako 
prevence karcinomu močového 
měchýře. Díky cystoskopu bude 
moci lékař pacientům také odstra-
ňovat případné menší karcinomy. 

První klienti 
sociálních lůžek

Začátkem srpna byli převezeni 
první klienti na novou stanici so-
ciálních lůžek. O ty se nyní stará 
šest ošetřovatelek, sociální pra-
covnice a staniční sestra. Stanice 
je určena pro osoby s chronickým 
onemocněním nebo pro osoby se 
zdravotním postižením. Pracov-
níci jim zajišťují pomoc a pod-
poru při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu  
a poskytují stravu nebo pomáhají 
při zajištění stravy.  

Hornická 
nemocnice 
s poliklinikou

Zdravotnické služby rozšířila 
nově otevřená rehabilitace

Bílinská sociálka odvážela děti

Obyvatelé města mohou využívat 
služeb nové rehabilitace. Slavnost-
ního otevření se zúčastnil starosta 
Oldřich Bubeníček spolu s dalšími 
zástupci města. Rehabilitaci Phys-
iocare lidé najdou v Obchodím 
domě Praha. “Jsem rád, že máme 
tuto budovu téměř obsazenou, je 
tu řada zajímavých provozoven. 
Nová rehabilitace doplňuje síť zdra-
votnictví ve městě,” uvedl starosta  
Oldřich Bubeníček. 
Rehabilitace nyní poskytuje služby 
hrazené pacientem, o smlouvách  
s pojišťovnami se jedná. “Chtěli by-
chom poskytovat služby širokému 
spektru klientů, proto se snažíme 
zajistit, aby některým pacientům 
službu hradila pojišťovna,” uvedla 
fyzioterapeutka Martina Michál-
ková. 
Z Obchodního domu Praha se stalo 
centrum zdraví a krásy. Lidé tu kro-
mě rehabilitace najdou také masá-
že, kadeřnictví, kosmetiku či Studio 
jógy.                                                (pn)

Ještě před začátkem letních prázd-
nin odvezla bílinská sociálka cel-
kem třiačtyřicet dětí. Odvezla je do 
míst, kam by se málokteré z těchto 
dětí mohlo kdy vůbec podívat. Jed-
nalo se o děti převážně ze sociálně 
slabých a pěstounských rodin.
Osmnáct dětí odjelo společně  
s pracovnicemi Městského úřadu 
Bílina na víkendový pobyt do Plas, 
kde měly děti možnost poznat, jak 
smysluplně trávit volný čas, prohlu-
bovat hygienické návyky, rozvrh-
nout plán dne, soutěžit ve smyslu 

fair-play, naučit se novým věcem, 
ohleduplnosti nejen k přírodě,  
ale také k ostatním. Kromě spor-
tovních aktivit, soutěží, stezky 
odvahy, hledání pokladu byl sou-
částí programu také výcvik služeb-
ního psa Městské policie Bílina,  
jejichž dva pracovníci se tohoto  
výjezdu také účastnili, za což jim 
velmi děkujeme.
Nejinak to bylo s pětadvaceti dět-
mi, které na víkend do Poslova 
Mlýna u Doks vyrazily společně 
se svými pěstounskými rodiči. 

Celá akce byla zaměřená přede-
vším na preventivní aktivity, první 
pomoc, zdravovědu a bezpečnost  
o prázdninách.
Tyto výjezdy se díky programu pre-
vence kriminality a státního pří-
spěvku budou v blízké době znovu 
opakovat.
V závěru bychom chtěli poděkovat 
panu hejtmanovi Oldřichovi Bu-
beníčkovi, který nám zajistil drob-
né dárky z prostředků Ústeckého  
kraje.              Iva Zábojníková, OSPOD

Starosta Oldřich Bubeníček s fyzioterapeutkami Vladimírou Pýchovou, Martinou 
Michálkovou a Miloslavou Lukášovou při slavnostním otevření.

Děti se podívaly do míst, kam by se bez pomoci sociálky zřejmě nedostaly

Foto: Václav Weber

Foto: OSPOD
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Město Bílina hospodařilo v loň-
ském roce s přebytkem ve výši 
52 milionů korun. Je to výsledek 
dlouhodobého plánování při hos-
podaření s majetkem města. Za-
stupitelé města na svém posled-
ním zasedání schválili závěrečný 
účet.
Příjmy v loňském roce byly 
ve výši 342 milionů a výda-
je 290 milionů korun. Přeby-
tek se oproti roku 2014 zvýšil  
o 45 milionů korun, v roce 
2013 byl výsledek hospodaření  
v šestnáctimilionovém schodku.
                                               (pn)

Přes tisíc sto lidí z Bíliny a spádo-
vých obcí bylo v červnu bez práce. 
Míra nezaměstnanosti v okrese  
v posledních měsících stále mírně 
klesá. Potvrdily to statistiky úřadu 
práce. Důvodem je zřejmě nárůst 
pracovních pozic při sezónních 
pracích. 
Míra nezaměstnanosti činí v Bíli-
ně 7,2 procenta a řadí se k nej-
vyšším v okrese. Hůře je na tom 
pouze Lukov s mírou nezaměst-
nanosti 9,3 procenta a Hostomice 
s více než deseti procenty neza-
městnaných obyvatel. Ve středu 
pomyslné tabulky jsou Ledvice 
s 6,7 procenty lidí bez práce  
a Ohníč s 5,3 procenty. Nejméně 
nezaměstnaných je v Hrobčicích, 
Měrunicích a Světci. V posledních 
dvou jmenovaných obcích je míra 
nezaměstnanosti dokonce pod 
3,5 procenta.                                (pn)

Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínkami 
nebo jinými materiály ohledně 
vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894.               
                                                       (red)

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Bílina loni 
hospodařila 
s přebytkem

Nezaměstnaných 
ubývá

Redakce 
Bílinského 
zpravodaje

Pivovar koupily Lesy Sever, 
časem ho otevřou veřejnosti

Na Žižkově náměstí se změní
parkování, odkryje se tím park

Zastupitelé města Bílina schválili 
prodej areálu pivovaru společnos-
ti Lesy Sever. Společnost se zavá-
zala areál zrekonstruovat. Podle 
předpokladů by opravy měly trvat 
zhruba sedm až deset let, jde však 
o předběžné plánování. “Máme se 
společností Lesy Sever dobré zku-
šenosti. Vlastní na území města ně-
kolik nemovitostí, zejména bílinský 

Řidiče čeká od září změna v parko-
vání na Žižkově náměstí. Parkování 
bude upraveno tak, aby auta ne-
bránila výhledu na pěkně upravený 
park, a také se zlepšila se průchod-
nost parkem pro chodce. “Nyní se 
parkuje na vnitřní straně komuni-
kace u parku, od září se auta zčásti 
přesunou do vnějšího obvodu. Počet 
parkovacích míst tedy zůstane za-

zámek. Nepředpokládáme, že by 
areál nechala dále chátrat, pivovar 
prostorově navazuje na zámecký 
areál, a proto majitel společnosti 
pivovar odkoupil s tím, aby ho v 
budoucnu využil pro další rozvoj 
tohoto funkčního celku,” uvedla 
místostarostka města Zuzana Bař-
tipánová.
K podpisu kupní smlouvy by mělo 
dojít o prázdninách. Společnost v 
areálu plánuje demolici několika 

chován, ale vzhled parku bude jistě 
lepší, protože ho nebudou ze všech 
stran přímo lemovat stojící vozy,” 
uvedl vedoucí odboru dopravy Old-
řich Jedlička. 
Parkovací plochy zůstanou zacho-
vané u prodejny elektro, ale zruší se 
tam rezervace. Místa tam tedy bu-
dou přístupná pro všechny. Parkovi-
ště s příčným stáním u budovy, kde 
se nachází  pobočka úřadu práce, 
také zůstane zachováno. “Z této stra-
ny bude možné zaparkovat i podél-

budov, které jsou ve velmi špatném 
stavu a nejsou památkově chráněny. 
Ostatní v dalších letech opraví. “Po-
dle našich informací má společnost 
v plánu vybudovat tam apartmány 
pro hosty zámku. Majitele jsme na-
kontaktovali na společnost, která 
by v areálu pivovaru ráda provo-
zovala malý pivovar a restauraci. 
Rovněž by zde měl vzniknout sál 
pro pořádání různých slavnostních 
akcí, například svateb. Areál by měl 
zčásti sloužit i veřejnosti a být tedy 
veřejně přístupný,” sdělila Zuzana 
Bařtipánová. Město prodejem získá 
2,3 milionu korun, což odpovídá 
hodnotě ze zpracovaného znalecké-
ho posudku.
Areál pivovaru chátrá již mnoho 
let. Několikrát do roka ho využívá 
Historický spolek, který v něm po-
řádá volnočasové akce. Po zbytek 
roku je areál uzavřen. To by se mělo 
v dalších letech změnit a zrekon-
struovaný pivovar by se tak mohl 
stát další významnou dominantou 
a chloubou města. 

Více z historie pivovaru se dočtete na 
straně 8.

ně vlevo, kde se nyní také parkuje.  
Zde se bude nacházet i reservé pro 
jedno vozidlo Kulturního centra 
Bílina,” doplnil Oldřich Jedlička.  
Ze strany, kde se nachází finanční 
úřad, se parkovací místa přesunou  
z vnitřní části komunikace na vněj-
ší, nebude se tedy parkovat vlevo, 
ale vpravo. Stejně tak to bude ze 
strany u divadla. 
Zjednodušeně se dá říci, že se od-
kryjí delší strany obdélníku tvo-
řícího park a na kratších stranách 
se bude parkovat. Vozy tedy již 
nebudou překážet ani chodcům na 
krajích chodníku vedoucí skrz ná-
městí. Tam se kvůli zaparkovaným 
autům špatně vcházelo nebo vychá-
zelo hlavně maminkám s kočárky 
nebo hůře pohyblivým lidem.
Automat na placení parkovné-
ho zůstane na stejném místě. Na 
vzniklé zákazy parkování budou 
řidiče upozorňovat žluté vodorov-
né čáry na komunikaci, bílé čáry 
naopak označí místa vhodná k za-
parkování. Na změnu s předstihem 
upozorní značka “Pozor, změna 
parkování” u vjezdů na náměstí. Ke 
změně dojde zhruba na přelomu 
srpna a září.

Areál pivovaru se dočká rekonstrukce

Nová úprava parkování více odkryje park a zlepší cestu chodcům Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Babička se o vnučku 
příliš nezajímala

V Seifertově ulici uviděli strážníci 
díky kamerovému systému zhru-
ba dvouletou holčičku, která šla 
po chodníku rušné ulice sama. 
Po chvilce se zastavila u jedno-
ho z obchodů a začala plakat. To 
už byla na cestě hlídka. Holčičku 
však již zastihla u dětského hři-
ště V proluce s její babičkou. Ta 
strážníkům tvrdila, že se jí vnuč-
ka jen na pět minut ztratila z do-
hledu a ihned se jí vydala hledat. 
Našla jí a odvedla zpět na hřiště. 
Strážníci ale díky kamerovému 
systému zjistili, že se výpověď 
ženy nezakládá na pravdě. Dítě 
nechala v ulicích v centru cho-
dit samotnou déle než dvacet 
minut, aniž by se o ní zajímala. 
Strážníci vše oznámili sociálním 
pracovnicím, které se budou  
o správnou péči o dítě zajímat. 
                                             (pn)

Kradli kartony cigaret

Dva zloději se v Bílině zaměřili 
na cigarety. Obcházeli trafiky a 
snažili se ukrást kartony. To se 
jim povedlo v trafice v Seifertově 
ulici. Po tamní prodavačce chtěli, 
aby jim kartony ukázala. Žena to 
udělala a mladíci jí je v rychlosti 
vyškubli z rukou a dali se na útěk. 
Během pár hodin se jim cigaret 
zachtělo znovu, a tak zamířili do 
trafiky v Břežánské ulici. Tam se 
jim ale krádež nepodařila. Stráž-
níci díky popisu prodavaček našli 
dvojici na záznamu kamerového 
systému. Z místní znalosti již 
dobře vědí, o koho se jedná, in-
formace předali Policii ČR, která 
po pachatelích pátrá.             (pn)

Odebírala elektřinu 
načerno

Hádkou a trestním oznámením 
vyvrcholily spory sousedů. Muž 
totiž vinil svou sousedku, že od 
něj načerno odebírá elektřinu. 
Žena se bránila, že tomu tak není. 
Na místě tedy zasahovali bílinští 
strážníci, situaci uklidnili a případ 
předali policii.                        (pn)

Ze svodek PČR

Zloděj odnesl jen dvě vázy
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal do  
neobydleného domu. Po násilném 
překonání dveří vnikl do objektu, ze 
kterého si odnesl jen dvě vázy v celko-
vé hodnotě 500 korun, přibližně jeden 
tisíc bude stát oprava poškozených 
dveří. V případě dopadení se bude 
pachatel zodpovídat z přečinu krá-
deže, za který trestní zákoník stanoví  
až dvouletý trest odnětí svobody. (dv)

Krádež mobilu si vymyslel
Třiačtyřicetiletý muž oznámil bílin-
ským policistům, že ho oslovil nezná-
mý člověk a ptal se ho, kolik je hodin. 
Poškozený měl vytáhnout z kapsy mo-
bil, který mu pachatel náhle vytrhl z 
ruky a s přístrojem za dva tisíce korun 
se dal na útěk. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin krá-
deže, i v tomto případě se však kvůli 
rozporům ve výpovědi poškozeného 
zkušeným policistům celý „příběh“ 
nezdál moc hodnověrný. 
Po pár dnech si oznamovatele před-
volali na služebnu znovu, při opa-
kovaném výslechu se muž přiznal,  
že mobil ztratil před hospodou. Pro-
tože si myslel, že když oznámí okra-
dení, tak mu policisté telefon najdou 
a vrátí, vymyslel si, že mu ho odcizil 
neznámý pachatel. Když se navíc další 
den vrátil k hospodě v Hostomicích,  
kde mobil ztratil, potkal muže, který 
jeho telefon našel a dokonce mu ho 
vrátil, s pravdou ven však nešel sám, 
ale až po předvolání k výslechu.    (dv)

Policisté oslabili drogový trh,
dealerům hrozí až deset let

Dva dealeři drog zmizeli z ulic 
města. Policisté jednatřicetiletého 
i osmatřicetiletého muže obvinili z 
trestného činu nedovolené výroby 

a jiného nakládání s omamnými  
a psychotropními látkami a s jedy. 
Oběma hrozí až deset let za mříže-
mi. 
Nejprve se teplickému TOXI týmu 
podařilo zadržet mladšího z pa-

chatelů. Ten se ve městě zabýval 
hlavně prodejem pervitinu. “Drogy 
kupoval od Asiatů za velkoobchod-
ní cenu, pervitin pak rozděloval na 
menší dávky a prodával za sumu 
obvyklou mezi narkomany, to je asi 
tisíc korun za gram,” uvedl mluvčí 
teplických policistů Daniel Vítek.
V době zadržení u něj kriminalisté 
zajistili téměř sedmdesát gramů per-
vitinu.
Ze stejného trestného činu policisté 
obvinili i staršího distributora. Ten 
narkomany zásoboval všemi dru-
hy drog, a to pěknou řadu měsíců. 
Policistům se podařilo zadokumen-
tovat desítky jednotlivých prodejů. 
V březnu letošního roku se muž z 
města vypařil. Policisté tedy zažádali 
státního zástupce o vydání souhla-
su se zadržením podezřelého. Toho 
se podařilo dopadnout při silniční 
kontrole a byl omezen na svobodě. 
“Nebylo to první porušení zákona, 
kterého se dealer dopustil, za prodej 
drog už byl v minulosti odsouzen,” 
dodal mluvčí. 

Pavlína Nevrlá

Ilustrační foto Foto: PČR
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Strategický plán nasměruje město dál
Budoucnost města již má svou po-
dobu. Na čem se bude v dalších 
letech ve městě pracovat, co je za-
potřebí změnit, co podpořit a co vy-
budovat zjišťovali lidé v pracovních 
skupinách při tvorbě Strategické-
ho plánu rozvoje města Bílina. Ten 
bude schválen zastupiteli jako závaz-
ný rozvojový dokument města. Zá-
kladním výchozím podkladem byly 
výsledky dotazníkového šetření, kte-
ré se uskutečnilo v březnu 2016.
Členy skupin se stali někteří zastu-
pitelé, pracovníci městského úřadu 
a jeho příspěvkových organizací, 
zástupci dalších institucí působících 
ve městě, podnikatelé a zástupci ve-
řejnosti. “Strategický plán je doku-
ment, který nastavuje hlavní směry 
rozvoje pro období let 2016 až 2023. 
Není vytvářený experty takzvaně od 
stolu, zabývali se jím lidé i veřejnost 
napříč obory, kteří dané problemati-
ce rozumí nebo k ní mají co říci. Ti 
řešili konkrétní plány s ohledem na 
možnosti, které město má k jejich 
naplnění. Vznikne tak smysluplný 
dokument, se kterým se mohou lidé 
seznámit na veřejném projednání,” 
uvedla místostarostka města Vero-
nika Horová. 
Místostarostka Zuzana Bařtipánová 
doplnila, že je strategický plán pro 
město velmi důležitý. “Při čerpání 
dotací bude mít velkou váhu. Ně-
které dotace totiž bude moci město 
získat jen za předpokladu, že pro-
jektový záměr bude součástí tohoto 
strategického dokumentu. Navíc 
tento dlouhodobý plán udává směr 
cílení investic ve střednědobém ho-
rizontu zhruba sedmi až deseti let,” 
sdělila.   
Veřejné projednání se uskuteční 15. 
srpna od 15 hodin ve velké zasedací 
místnosti městského úřadu, vstup je 
z ulice Marie Majerové. 

Doprava a životní prostředí
Pracovní skupina zabývající se pro-
blematikou dopravy a životního 
prostředí nahlížela na tyto oblasti 
velmi objektivně. Jedná se o nejvíce 
diskutované téma. Rozvoj města v 
dopravě i životním prostředí je pro 
obyvatele velmi důležitý. 
Zklidnit a zvolnit dopravu ve městě 
by pomohl obchvat. Jeho vybudová-
ní je však v režii státu a ten v součas-
né době zamítl budování takzvané 
východní varianty. Město se však 
tímto problémem nepřestane zabý-
vat. Bude hledat další varianty, jak 
dopravě ve městě ulevit, a v žádném 
případě nepřestane s vyjednáváním 
o obchvatu. 
Co se dopravy týče, ve Strategickém 
plánu jsou dále zanesené rekon-
strukce povrchů komunikací, bu-
dování cyklostezek a také zlepšení 
možností parkování. To pomohou 
vyřešit nová parkoviště, ale také tře-
ba postavení parkovacích domů. 

Životní prostředí ve městě je po-
znamenáno vysokou prašností kvůli 
dlouholeté těžbě uhlí. Problémem 
jsou i znečištěné vody a vodní toky. 
V dalších letech se provede analýza 
hlučnosti a prašnosti a v návaznosti 
na ní se bude hledat řešení pro sní-
žení těchto negativ. 
Životní prostředí pomohou zlepšit 
nové vycházkové trasy v okolí měs-
ta či obnova lesů. Velmi důležitá je 
modernizace odpadového hospo-
dářství, například v rozšíření počtu 
kontejnerových stání ve městě, které 
by mělo mít za cíl snížení takzva-
ných černých skládek a také by mělo 
více motivovat obyvatele ke třídění 
odpadu. V nakládání s odpady by 
mohla pomoci i nová třídička v blíz-
kosti města. 

Podnikání, vzdělávání a volný čas
Členové pracovní skupiny zaměřené 
na podnikání, vzdělávání a volný čas 
se zabývali převážně areálem Kysel-
ka. V současné době se tam nachá-
zí nevyužívané lázně, pro které se 
město cíleně snaží získat investora 
a snažit se nepřestane. Lázně město 
nabízí konkrétním potencionálním 
investorům, ale zabývá se také jejich 
propagací na nejrůznějších akcích i 
v zahraničí, aby stále zůstaly v pod-
vědomí lidí nejen z Bílinska. 
Strategický plán ale kromě lázní 
řeší areál jako celek, tedy park, lesní 
kavárnu, Inhalatorium i letní kino. 
Všechny tyto části Kyselky by měly 
projít modernizací. V případě Inha-
latoria se bude město zabývat jeho 
smysluplným využitím.  

Využití se bude hledat také pro ra-
dovesickou výsypku, která skýtá 
velké volnočasové možnosti. Mohla 
by tam vzniknout cyklostezka, in-
-line dráha, různá hřiště či sportovi-
ště. Její část by mohly využívat školy 
nebo neziskové organizace. Dům 
dětí a mládeže by tam - po vybudo-
vání vhodného zázemí - mohl pořá-
dat příměstské tábory. Místo je také 
vhodné pro naučné stezky, které by 
mohly mapovat zaniklé obce. 
V uvedeném časovém horizontu by 
se měly začít modernizovat školy a 
vybavení jejich učeben. V plánu je 
také zřízení učňovského zařízení, 
které by rozšířilo možnosti středo-
školského vzdělávání ve městě. Po-
dle zájmu ze strany seniorů by moh-
la vzniknout Univerzita 3. věku. 
Plán zahrnuje také modernizaci 
plavecké haly s možnostmi využití 
termálního koupaliště, vybudování 
přetlakové tenisové haly, pokračová-
ní v modernizaci koupaliště a auto-
kempu či budování dalších dětských 
hřišť. 
V oblasti podnikání se plány dotkly 
chátrajících a nevyužitých objektů v 
majetku města.

Sociální rozvoj, bydlení 
a bezpečnost

Otázka sociální situace je pro roz-
voj města nesmírně důležitá. Počet 
obyvatel v Bílině v posledních letech 
mírně narůstal. Důvodem neby-
lo přirozené rozrůstání stávajících 
rodin, čísla zvedali lidé, kteří se do 
Bíliny přistěhovali z jiných měst. Je 
tedy zapotřebí neustále se zabývat 
zaměstnaností lidí, podporou no-
vých zaměstnavatelů. Město bude 
zaměstnanost podporovat vytváře-
ním nabídky pozic vhodných pro 
výkon veřejně prospěšných prací. Ve 
městě by mělo být i plnohodnotné 
kontaktní pracoviště úřadu práce. 

Pro život ve městě je velmi důležité 
bydlení. Strategický plán tedy zahr-
nuje regeneraci panelových sídlišť, 
podporu výstavby rodinných domů, 
modernizaci bytového fondu v ma-
jetku města či výkup bytů. Město by 
mělo zřídit i takzvané sociální by-
dlení, které má tři stupně. Prvním 
je noclehárna či azylový dům, kde 
mohou lidé zůstat maximálně půl 
roku a poté případně postoupit do 
druhého stupně. Tím je jednodušší 
bydlení s nižším standardem. Třetím 
stupněm je dostupný byt. Po celou 
dobu by se ubytovaným věnovali so-
ciální pracovníci a vedli je k samo-
statnosti a sociálnímu zabezpečení. 
Skupina se dále zabývala komplex-
ním plánem bezbariérových tras, 
modernizací Domu se soustředěnou 
pečovatelskou službou, vybudová-
ním domova pro seniory, zřízením 
protidrogového koordinátora či zvý-
šením počtu kamer městské policie 
z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti. 

Účel Strategického plánu
K naplnění plánů je potřeba zajis-
tit finanční zdroje. Počítá se s ví-
cezdrojovým financováním, jehož 
základem je rozpočet města. Dále 
se předpokládá spolufinancování z 
evropských, národních a krajských 
programů či nadačních fondů.
Na druhém veřejném projednání se 
budou moci lidé seznámit s analytic-
kou i návrhovou částí Strategického 
plánu. 

Strategický plán rozvoje města Bíli-
na zpracovala Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a.s., kte-
rá koordinovala a metodicky řídila 
činnost pracovních skupin, zpraco-
vávala podklady k jednání, mode-
rovala jednotlivé pracovní schůzky 
a projednávání, zapracovávala rele-
vantní připomínky do dílčích i ko-
nečných výstupů.

Pavlína Nevrlá

Náměstí by se mělo stát hlavně klidnou 
zónou se zelení

Přírodou okolo města by mohly vést naučné stezky s lavičkami Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Výkopové práce na náměstí budou končit

Panenky z obrázků půjdou do dražby

Zhruba pět měsíců trvala výmě-
na vodovodního a kanalizační-
ho potrubí na Mírovém náměs-
tí. Nyní jsou výkopové práce u 
konce. Silnice dostávají nový po-
vrch a dopravní omezení se ruší.  
Na náměstí se také v nejbližších 
dnech vrátí autobusy, které znovu 
budou obsluhovat zastávku. Ta u 
gymnázia bude zrušena, na jejím 
místě budou auta znovu parkovat. 
Výkopové práce začaly v dubnu. 
Nejprve uzavřely Seifertovu ulici. 
“To byla zřejmě největší komplika-
ce, která ale byla nezbytná. Tehdy 
práce nezkomplikovalo počasí, a tak 
byla ulice otevřená dokonce ještě  
o pár dní dříve, než se původně plá-
novalo,” uvedl vedoucí odboru do-
pravy Oldřich Jedlička. 
Počasí pracovníky potrápilo při 
výkopech podél podloubí ke kři-
žovatce s Wolkerovou ulicí. V těch 
dnech vydatně pršelo a práce nabí-

Velké překvapení čekalo na nejmen-
ší účastníky výtvarné části soutěže 
Bořeňská čarodějnice. Organizátoři 
totiž nechali postavičky na dětských 
obrázcích zhmotnit. Z rodičů, pra-
rodičů či sourozenců, které děti 
nakreslily, se díky šikovným rukám 
staly ušité panenky. “Vybrali jsme 
několik obrázků, které byly předlo-
hou pro švadleny z chráněné dílny. 
Každou postavičku ale ušily dvakrát, 
protože jednu panenku dostanou 
malí autoři jako dárek a druhou 
budeme dražit,” vysvětlila vedoucí 
Kulturního centra Bílina Martina 
Tuháčková. 
Dražba panenek se uskuteční při 
zahájení Dne horníků v sobotu 10. 
září na náměstí. “Výtěžek, který se 
podaří získat z každé panenky, dáme 
školce nebo škole, ze které je autor 
obrázku,” doplnila vedoucí.
Panenky vznikly v bílinské chráně-
né dílně. Ušít jednu panenku trvalo 
průměrně tři hodiny, zdobení zá-
leželo na složitosti. “Barvení látek 
trvá vždy nejdéle, každá barva se 
musí nechat zaschnout zvlášť, pak 
přežehlit,” uvedla Lada Novotná, 
předsedkyně spolku Šance žít, který 
dílnu provozuje. Ušít panenky po-
dle obrázků byl někdy pěkný oříšek. 
“Chtěli jsme, aby panenky vypadaly 
skutečně jako ty z obrázků. Jedna 
panenka měla nakreslené velmi 
slabé prstíky, které jsme vytvořili z 

vlny. Na obrázku ale byly roztažené 
a v tomto tvaru nám samotná vlna 
nedržela, takže jsme museli prstíky 
zpevnit voskem. Mile nás potrápily i 
šaty panenky, které autorka ozdobila 

velmi malými květinami,” popsala 
práci Lada Novotná, která se sama 
na výrobě podílela. “Výsledek je ale 
týmová práce,” doplnila. Panenky 
jsou ušité ze zdravotně nezávadného 

fleecu a plněné dutými kuličkami. 
Vedení Kulturního centra Bílina by 
v budoucnu chtělo podobnou akci 
zopakovat a výtěžek z ní předávat 
potřebným. 

raly skluz. Uzavření Wolkerovy uli-
ce trvalo pár týdnů, v dopravě však 
velké komplikace nepřineslo stejně 
jako zúžení vozovky před budo-
vou pošty. Poslední etapa uzavřela 
vjezd na náměstí kolem radnice, 
auta tedy musela vjíždět Seiferto-
vou nebo Wolkerovou ulicí a vy-
jíždět Wolkerovou ulicí. Ta se na 
nějaký čas opět stala obousměrnou. 
Koncem května přestaly autobusy 
obsluhovat zastávku na náměstí. 
Nahradila ji provizorní zastávka  
u gymnázia. V těchto dnech zase au-
tobusy na náměstí začnou zajíždět, 
a tak se zastávka vrátí na původní 
místo. 
Výkopové práce také velmi zajíma-
ly archeology. Těm se podařilo pod 
povrchem najít části dlažby z 11. 
století, když si lidé z říčních oblázků 
budovali chodníky přes mokřady. 
Podařilo se najít i kuchyňské nádo-
bí jako zásobnice, hrnce či misky. 
Zajímavý byl nález požárové vrst-
vy ze 16. století, která dokazovala,  
že v té době došlo ve městě k velké-
mu požáru. 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Panenky ušili zaměstnanci chráněné dílny

Dopravní omezení na náměstí budou mizet

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Dětské kluby výrazně uleví rodičům

Portál občana má své první příznivce

Městu Bílina byla schválena žádost 
o dotaci na projekt financovaný  
z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Projekt s ná-
zvem „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na Bílinsku“ je podpořen  
85 procenty z Evropského sociálního 
fondu, 10 procenty ze státního roz-
počtu a 5 procenty z obecního roz-
počtu. Realizace projektu byla zahá-
jena v červnu 2016 a bude ukončena  
v květnu 2018.
Hlavním cílem projektu je zlepšit 
kvalitu vzdělávání v mateřských  
a základních školách ve správním 
obvodu ORP Bílina tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, 

Velkou pomocí pro rodiče, kteří zů-
stávají v práci déle než do čtyř hodin 
odpoledne, budou od září 2016 dět-
ské kluby. Město získalo dotaci na 
vybudování a provoz čtyř dětských 
klubů na dvou základních školách, 
ve kterých bude o děti postaráno až 

do šesti hodin odpoledne. „Místní 
základní školy dlouhodobě zazna-
menávají zájem ze strany rodičů, 
kteří například pracují do čtyř nebo 
půl páté a mají problémy zajistit 
vyzvedávání svých dětí ze školních 
družin. Otevřením dětských klubů 

těmto rodičům výrazně pomůžeme,” 
uvedla manažerka projektu Dana 
Rischlingová.
Dětské kluby budou fungovat od šes-
ti hodin ráno do začátku vyučování 
a po skončení výuky do šesti hodin 
odpoledne. Dva kluby se v září ote-
vřou na Základní škole Lidická a 
dva na Základní škole Aléská. Každý 
klub má kapacitu 15 dětí. Pečovate-
lé a asistenti, kteří budou v klubech 
zaměstnáni, zaplní volný čas dětí 
zábavnými hrami, pohybovými ak-

Obyvatelé města začínají využívat 
elektronickou službu městského 
úřadu Portál občana. Tam si mohou 
vyplňovat různé žádosti, posílat je 
elektronicky na úřad nebo získat od-
povědi na své otázky, aniž by museli 
fyzicky úřad navštívit. Zatím je ak-
tivních šest obyvatel, dalších dvanáct 
si ještě musí přijít potvrdit registraci. 
Tito lidé již zasílají i své žádosti, jed-

na z nich se týkala například poseká-
ní trávy u městské střelnice. 
Elektronická služba obsahuje nyní 
zhruba stovku různých dokumentů 
a formulářů, další budou průběžně 
doplňovány.
Do portálu je nutné se nejprve zare-
gistrovat. To mohou lidé prostřed-
nictvím odkazu na webových strán-
kách města nebo přímo na obcan.
bilina.cz. Po vyplnění formuláře a e-
-mailovém potvrzení přijetí přijdou 

lidé do podatelny úřadu s občan-
ským průkazem, aby byly všechny 
údaje překontrolovány. “Kdo vlastní 
datovou schránku nebo elektronický 
podpis, má registraci jednodušší, na 
úřad k ověření údajů už chodit ne-
musí,” uvedl vedoucí oddělení infor-
matiky Miloslav Dvořák.
Po zaregistrování mohou lidé po-
dávat žádosti, zasílat dokumenty 
či jinak komunikovat s úředníky a 
vedením města. V některých přípa-
dech na úřad vůbec nebudou muset 
chodit, v jiných přijdou třeba pouze 
dokument podepsat. Díky této služ-
bě vymizí vyplňování formulářů v 
kancelářích. “To je největší výhoda. 
Lidé si formuláře budou moci vy-
plnit v klidu svých domovů, beze 
spěchu. Pak je rovnou odešlou na 
podatelnu, která je předá příslušné-
mu odboru,” upřesnil vedoucí. Jestli 
bude ještě nutná jejich přítomnost 
na úřadě nebo se vše vyřídí elektro-
nicky, se lidé dozvědí z informační-

ho e-mailu, který obdrží po odeslání 
dokumentu. 
Portál také nabízí možnost nahléd-
nout do rozklikávacího rozpočtu 
města nebo do registru pohledávek. 
“Tam se občan dozví, zda nemá ně-
jaké pohledávky k městu. Třeba ne-
zaplacený poplatek za svoz odpadů 
nebo za psa. Pokud nějaké závazky k 
městu má, může si prostřednictvím 
portálu zažádat o splátkový kalen-
dář. 
Portál občana byl spuštěn na začát-
ku letošního roku v rámci projektu 
Konsolidace IT. Hlavním cílem je 
umožnit lidem elektronický kontakt 
s úřadem. Po odeslání žádosti či do-
kumentu lidé uvidí, v jakém stavu 
jejich věc je. Na portálu najdou také 
instruktážní videa k nejčastějším 
životním situacím. Zaregistrovat 
se mohou i lidé ze spádových obcí. 
“Práce s portálem se nemusí nikdo 
bát, vše je tam přehledné a srozumi-
telné,” doplnil Miloslav Dvořák. 

tivitami nebo pobytem venku. Dále 
je pro děti připravený kulturní pro-
gram, který bude probíhat jedenkrát 
v měsíci.                                          (pn)

Projekt „Dětské kluby při základ-
ních školách v Bílině“ (reg. číslo 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000
186) je financovaný z Operačního 
programu Zaměstnanost. Projekt je 
podpořen 85% z Evropského sociál-
ního fondu, 10% ze státního rozpoč-
tu a 5% z obecního rozpočtu.

škol a ostatních aktérů ve vzdělává-
ní, to znamená společné informo-
vání, vzdělávání a plánování part-
nerských aktivit pro řešení místně 
specifických problémů a potřeb.
Výstupem projektu bude vytvoření 
jednotného strategického dokumen-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání na Bílinsku (MAP). MAP bude 
jedinečným dokumentem, který 
zajistí konkretizaci jednotlivých 
strategických rozvojových záměrů,  
a to do úrovně každého jednotlivého 
vzdělávacího zařízení zapojeného 
do projektu v ORP Bílina.
Velmi cenným podkladem bu-
dou výstupy z osobních jednání 

na úrovni pedagogické veřejnosti,  
rodičovské veřejnosti, zřizovatelů 
škol a ostatních aktérů ve vzdělává-
ní se zajištěním komunitního pro-
jednání zjištěných potřeb a záměrů, 
které povedou k jedinému hlavní-
mu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání 
v mateřských a základních školách. 
Inovačním prvkem bude vytvoření 
podmínek pro partnerské aktivity 
s regionálními subjekty a ostatními 
aktéry v oblasti vzdělávání a identi-
fikování a řešení místně specifických 
problémů a potřeb.
Z MAP budou vycházet konkrét-
ní projekty, které budou navázány 
jak na čerpání evropských peněz,  
tak do budoucna i na národní  
či krajské dotační tituly. Na inves-
tiční projekty bude možné žádat  
o dotace ve výzvě z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP), kterou plánuje v letošním 

roce vyhlásit Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj (MMR). Dotace na nein-
vestiční projekty pak budou připra-
veny pro úspěšné žadatele v rámci 
Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) a ná-
rodních dotačních titulů MŠMT.
Místní akční plán je připravován  
v rámci  stanovených principů plá-
nování. Při zpracování MAP tak  
spolu plánují  a spolupracují hlav-
ní aktéři vzdělávání, kterými jsou 
zřizovatelé (obce), poskytovatelé  
(MŠ, ZŠ a další organizace) a sa-
motní uživatelé (rodiče). Tito aktéři  
vzdělávání společně vytvoří doku-
ment MAP prostřednictvím společ-
ného setkávání a spolupráce v pra-
covních skupinách.

Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů

Pavlína Nevrlá
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SOUTĚŽ 
NA SRPEN

Kde v Bílině 
najdeme tento 

královský symbol? 
Odpověď posílejte 

do 20. září na adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Výherce odměníme poukázkou 
na koupi zboží ve vinotéce Bez 
kocoura v hodnotě 300 korun.

Pivovar stojí v Bílině již 401 let

Hrajte o poukázky do 
vinotéky Bez kocoura

Jeleni to na letňáku 
pořádně rozjeli

Chátrající budovy pivovaru pamatu-
jí opravdu hodně, vždyť první zmín-
ka o této stavbě je z roku 1615. Jeho 
majitelem byl rod Lobkowiczů, což 
také dokazuje erb na hlavním průče-
lí budovy pivovaru. Pivo se přestalo 
v Bílině vařit v roce 1977 a brány pi-
vovaru se na dlouhá léta své původ-
ní činnosti uzavřely. Po roce 1989 se 
situace v pivovaru nezlepšila. Budo-
va byla vrácena v restituci původním 
majitelům, ale návrat k výrobě piva, 
jak očekávali obyvatelé města, se ne-
konal. Naopak, aby bývalý pivovar 
jen tak nechátral, odkoupilo město 
budovy v roce 1997 do svého vlast-
nictví. Od té doby hledalo investora, 
kterých bylo několik, ale vždy od 
koupě z různých příčin odstoupili. 
Nejčastějším důvodem byl technic-
ký stav budov  a také to, že pivovar 
má statut chráněné památky.
V roce 2010 se o bílinský pivovar 
vážně zajímala firma, která se podle 
tehdejšího vedení města prokázala 
skvělými referencemi a bohatými 
zkušenostmi, i v oboru pivovarnic-
tví. Postavili v porevoluční době  
v Čechách první a jediný nový pivo-
var na zelené louce a k tomu i pře-
kvapivě úspěšný a prosperující.

Dagmar Šubrtová si převzala pou-
kázku v hodnotě 300 korun do vino-
téky Bez kocoura za správnou odpo-
věď z Bílinského zpravodaje číslo 5. 
Poukaz předala výherkyni místosta-
rostka Veronika Horová.
V redakci Bílinského zpravodaje se 
sešlo dalších šest odpovědí na hádan-
ku z čísla 6. Vylosovaným výhercem 
se stala Dagmar Šťastná z Bíliny. 

Letošní koncert pro kamerunské 
kozy rozezněly regionální kapely a 
host z Prahy. Divákům se představily 
nové tváře bílinské skupiny COLD 
AS FIRE a příjemně překvapily.  
Určitě o nich ještě uslyšíme. Ne-
známá nebyla ani mostecká kape-
la KOLA DOKOLA nebo Dobrý 
pocity, kteří se v letním amfiteátru  
na Kyselce objevili několikrát.
Zabodoval host večera, a to popu-
lární kapela Jelen. Partu muzikantů 
doprovázela zpěvačka Kateřina Ma-

Dalším vylosovaným výhercem za 
správnou odpověď z čísla 7 je Libě-
na Vobořilová. Správně odpověděla,  
že znak na fotografii se nachází na 
bílinském pivovaru. Cenu za správ-
nou odpověď je možné si vyzved-
nout v Informačním centru Bílina.
Stále soutěžíme o poukázky v hod-
notě 300 korun dle vlastního výběru 
ve vinotéce Bez kocoura.             (lal)

rie Tichá. Písničky jako Magdaléna 
nebo Co bylo dál s nimi zpívali snad 
všichni diváci. Kapela se chystá vy-
dat své již druhé album.
Kulturní centrum Bílina zve na  
tradiční Revival Fest 2016 do Let-
ního amfiteátru na Kyselce 19. 8. 
2016. Od 18 hodiny se představí 
revivalové kapely Ozzy Osbourne, 
Pilsen Queen Tribute Band Revival, 
Motörhead Tribute Band Revival  
a Wanastowi Vjecy Revival. 

(lal)

Firma měla v úmyslu vybudovat  
v pivovaru multifunkční centrum, 
ubytovací prostory, místa pro živ-
nostníky a oživit výrobu piva. Bo-
hužel tato vize se také nenaplnila.  

V červnu letošního roku odhlasovali 
zastupitelé prodej pivovaru soukro-
mé firmě, která se zavázala do sedmi 
let budovu opravit.                         (lal)

Pivo se v Bílině nevaří už 39 let

Místostarostka Veronika Horová předává poukázku výherkyni

Návštěva skupiny Jelen návštěvníky potěšila

Foto: Lada Laiblová

Foto: Lada Laiblová

Foto: Václav Weber
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ALTÁN – AREÁL BÝVALÝCH 
LÁZNÍ KYSELKA BÍLINA

11. srpna 16.00 hodin
O NEJASNÉ PRINCEZNĚ

Veselá hraná pohádka pro děti, 
účinkují herci z divadla KRABICE Teplice.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
do 28. srpna 2016

VÝSTAVA OBRAZŮ VÝTVARNÍKŮ ČR
MALÍŘSKÝ PLENÉR BÍLINA 2016

Výstava obrazů, kreseb různých malířských 
technik výtvarníků z ČR v rámci uskutečněné-
ho bílinského malířského plenéru léto 2016.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
BÍLINA

19. srpna 18.00 hodin
REVIVAL FEST 2016

Koncert kapel MOTÖRHEAD TRIBUTE BAND 
REVIVAL, Wanastowi Vjecy Revival, 
OZZY OSBOURNE REVIVAL PRAHA, 

PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND REVIVAL.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO
11. srpna 21.30 hodin

LEGENDA O TARZANOVI – 3D
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan 
zaměnil život v africké džungli za život boha-
tého Johna Claytona III, Lorda Greystoka, po 

boku své milované manželky Jane. Nyní je 
vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar 

parlamentu aniž by tušil, že má sehrát roli pě-
šáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti 

a pomsty

12. srpna 21.30 hodin
MĚLČINY – 2D

V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake 
Lively) vydává osamoceně surfovat na odlehlé 
pláži. V průběhu surfování je napadena velkým 
bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři...

13. srpna  21.30 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ – 2D

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste 
doma? 

18., 26. srpna 21.30 hodin
STRAŠIDLA – 2D

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou 
vilu na pokraji města...

20. srpna 21.30 hodin
STAR TREK: DO NEZNÁMA – 3D

Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise 
zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná 
místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, 

záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci 
vystaví těžké zkoušce.

25. srpna 21.30 hodin
LUCIE PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY – 2D

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální 
skupina Lucie se poprvé představí i na plát-

nech kin v celovečerním filmu Lucie...

27. srpna 21.30 hodin
BEN HUR – 3D

Ben-Hur je epický příběh Ben-Hura (Jack 
Huston), potomka významného knížecího rodu 
z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, 
vysoce postavený příslušník římské armády, 

ho křivě obviní ze zrady...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Nově pro návštěvníky letního kina nabízíme k 
zapůjčení deky za cenu 110 korun  (100 korun 

je záloha +10 korun poplatek)

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA 

10. září 10 hodin
DEN HORNÍKŮ 2016

21. září 8 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

15. září
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2016
Vyučuje taneční mistr Petr Dufek z Teplic, 

hudební doprovod skupina Mane.
Více na www.kcbilina.cz, přihlášky a informa-

ce ohledně tanečního kurzu 
k dispozici v Informačním centru Bílina 775 

601 264, info@icbilina.cz  

23. září 
KŘEST CD 

kapely Dobrý pocity se zpěvačkou Sabinou 
Křovákovou.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
20. září

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Veselou divadelní komedii uvede agentura 

Fanny herečky Dany Homolové.

Městská knihovna Bílina
červenec - srpen   

ZMIZELÍ SOUSEDÉ II.
Pátrání po lidech z nejbližšího okolí označe-

ných norimberskými zákony jako  židé a jejich 
osudech před, během a těsně po 2. sv. válce. 
Jde o samostatný literárně - dokumentační 
projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod zá-

štitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci 
Konference Fenomén holocaust Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.  

Projekt vznikl ve Vzdělávacím a kulturním 
centru Židovského muzea v Praze. 

 
do 21. října

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ  
pro děti na téma: „MÍT TAK KOUZELNOU 

HŮLKU“ 
Objevte svůj dosud netušený talent na tvoření 

zajímavých příběhů, uplatněte svoji fantazii 
a napište nám svůj příběh na téma: co bych 

vykouzlil(a) pro sebe, pro ostatní a proč nebo 
co bych chtěl(a) změnit. 

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejza-
jímavějších prací. Všechny vaše práce během 
měsíců listopad a prosinec rádi zveřejníme  v 

prostorách knihovny na Mírovém náměstí. 
 

do 21. října
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

pro děti na téma: „DOTEK ANDĚLŮ“
Andělé - pohádkové bytosti, které do našeho 
života přinášejí dobro. A jak si představujete 
postavu anděla vy? Vytvořte svoji představu 

kouzelného anděla za použití jakékoliv techniky 
a zúčastněte se letošní soutěže.

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejza-
jímavějších výtvarných prací. Všechny výtvory 
vystavíme v prostorách knihovny na Mírovém 
náměstí v měsících listopad a prosinec, aby si 

je mohli prohlédnout všichni návštěvníci.

DDM Bílina
31. srpna

LOUČENÍ S LÉTEM
den plný zábavy, sportu, her, tvoření i 

odpočinku.

Program kulturních a volnočasových akcí

Hvězdou festivalu Roots&Blues byl Gwyn 
Ashton, ostatní vystupující také zazářili
V letním amfiteátru v Bílině se 
konal 12. ročník mezinárodního  
Roots&Blues festivalu. Festival již 
od roku 2005 představuje špičkové 
umělce nejen z ČR. Cílem festivalu 
je dát prostor nejen tradičním blue-
sovým kapelám, ale také příbuzným 
žánrům jako je například jazz, folk, 
soul. Pořadatelé letošního ročníku 
Pure Music a KC Bílina připravili 
návštěvníkům opravdu bohatý pro-
gram s mezinárodní účastí.
Festival zahájila bílinská zpěvačka 
Petra Börnerová se svým rodinným 
mezinárodním bandem se speci-
álním hostem z Maďarska Csabou 
Besenyeim, který je výborný hráč na 
foukací harmoniku a také vynikající 
zpěvák.
Po Petra Börnerová bandu následo-
valo vystoupení legendy severočeské 
bluesové scény, charizmatické zpě-
vačky Ivany “Eržiky“ Novotné, která 
se po delší umělecké pauze před-
stavila s komornějším akustickým 
projektem pod názvem Lady I trio.  
Trio volně navazovalo na elektric-
kou formaci, která od roku 1995 
brázdila pódia evropské bluesové 
scény a vystoupila i jako předkape-
la známého amerického kytaristy 
Duka Robillarda.

Večerní blok odstartovalo trio ra-
kouského pianisty Michaela Fri-
drika. Trio zahrálo opravdu “staré 
blues“ a woogie boogie a diváky  
pohladilo po duši. Kapela musela 
ještě přidávat. 
Ve 20 hodin přišlo na řadu vystou-
pení letošní hvězdy festivalu, aus-
tralského blues-rockového kytaris-

ty Gwyna Ashtona. Gwyn, který  
se během několika krátkých čes-
kých turné stačil v minulých letech 
stát miláčkem našeho bluesového 
publika. V Bílině vystoupil jako  
“One Man Band“. Střídal jednu ky-
taru za druhou a od akustických 
bluesových písniček pomalu přešel k 
elektrickým až rockovým skladbám. 

Závěr festivalu patřil kapele ústecké-
ho blues-rockového kytaristy a zpě-
váka Martina Ketnera a jeho Trou-
ble Heroes. Kapela zahrála kromě 
převzatých skladeb i vlastní tvorbu  
z připravovaného CD. 

Tomáš Bobrovniczký

Návštěvníci festivalu si užili nejen bluesovou hudbu Foto: Vácav Weber
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Mirošovice dostanou novou kanalizaci

Hrobčice opraví kapličku nad Mukovem

O svátcích se bavili

Obec Hrobčice získala dotaci na vy-
budování kanalizace v Mirošovicích. 
Loni tam obec nechala vybudovat 
kořenovou čistírnu odpadních vod a 
část kanalizace z rozpočtu obce ná-
kladem 9 miliónů korun. V příštím 
roce bude kanalizace dokončena ve 

Kaplička nad Mukovem se dočká 
rekonstrukce. Obec Hrobčice, pod 
kterou Mukov spadá, získala dota-
ci na restaurátorské práce. “Kaple u 
pramene svatého Prokopa má pro 
nás historický význam. Místo, kde 
se kaple nachází je spojeno s něko-
lika dochovanými pověstmi, které se 
váží k takzvanému pramenu a lípě 
svatého Prokopa.
Kaple nyní není v dobrém stavu a 
chceme to změnit,” vysvětlila sta-
rostka obce Jana Syslová. Restauro-
vání kaple vyjde na 350 tisíc korun, 
dotaci ve výši 70 procent z této část-
ky obci poskytlo ministerstvo pro 
místní rozvoj. 

pářů, bylo ve znamení vzájemného 
soutěžení dětí a dospělých. Program 
byl zpestřen jízdou na koníčcích, 
dětským vědomostním kvízem, ma-
lováním na obličej a malou připo-
mínkou z historie obce.
Pěkné počasí zpříjemnil domácí gu-
lášek, vychlazené pivečko a opékání 
buřtíků. A tak vydařený večer nako-
nec ukončilo posezení u táboráku  
a společné zpívání s kytarou.
Akci pořádal spolek Veselý venkov  
s podporou OÚ Hrobčice. Podě-
kování patří přátelům spolku, kteří 
nám vždy nezištně s přípravami po-
máhají.                               Soňa Jermanová

V Červeném Újezdu se konal již 4. 
ročník akce Prázdninový večer Cy-
rila a Metoděje. Toto tradiční setká-
ní místních, přespolních a chalu-

nechávat v pravidelných intervalech 
vyvážet. Některé ale mají přepad do 
svodu dešťové vody a poté do poto-
ka, což není ideální situace. “Připo-
jení se na novou kanalizaci není pro 
obyvatele povinné, většina lidí ale 
kanalizaci v obci chce a připojí se,” 
doplnila starostka.
Obec Hrobčice se snaží zavést kana-

se symbolem Mukova. Svatý Prokop 
učinil, jak mu bylo přikázáno, vzal 
prkna a navršil vrstvu hlíny. Tak byla 

lizaci i do ostatních spádových obcí. 
Stále totiž není v Červeném Újezdu, 
Chouči, Kučlíně, Mrzlicích, Muko-
vě, Razicích ani v Tvrdíně. “Máme 
však již připravenou projektovou 
dokumentaci na kanalizace v těchto 
obcích. Zatím se nám nepodařilo 
získat dotaci. Budeme o ní však zno-
vu žádat,” sdělila Jana Syslová. 

tato krajina osvobozena od trápení 
a bídy a voda ze studánky platila za 
nejlepší v širém okolí.

zbylé část obce Mirošovice s devade-
sátiprocentní podporou. “Dotaci se 
nám podařilo získat z Operačního 
programu životního prostředí. Ná-
klady se vyšplhají až na 6 milionů 
korun,” uvedla starostka obce Jana 
Syslová.
V současné době mají domácnosti 
v obci svou jímku, kterou si musejí 

Na místě kaple se podle starých po-
věstí v minulosti nacházela hlubo-
ká studna, která přivolávala bouře 
a krupobití a byla zdrojem neštěstí 
tamních obyvatel. K pramenu se 
jednou vydal pobožný poustevník 
svatý Prokop a rozhodl se, že se na 
místě bude modlit za lepší život 
tamních lidí tak dlouho, dokud ho 
Bůh nevyslyší. Za tři dny se mu zje-
vil anděl a řekl, aby kusy svěceného 
dřeva studnu překryl. Na znamení, 
že Bůh se nad ním smiloval, van-
drovnická hůl, kterou vedle sebe 
zapíchl do země, pustila kořeny a 
vyrašily tři listnaté větve. Už si ne-
troufl této hole dotknout, a tak se 
zde rozvinula v mohutnou lípu, kte-
rá dosáhla úctyhodného stáří a stala 

Pavlína Nevrlá

Pavlína Nevrlá

Akce spolku Veselý venkov jsou plné dětí

Mimořádná  
příležitost! 

Více informací na  
www.podnikamsprovidentem.cz 

Den otevřených dveří  
na pobočkách každý  
čtvrtek od 16:00 hodin. 

Staňte se  
obchodním  
zástupcem  
Providentu  
právě teď a získejte 

Kc
v3000

za každého nového zákazníka!

Kaplička se již brzy dočká oprav Foto: obec Hrobčice

Foto: Veselý venkov

1.FESTIVAL MLADÝCH DECHOVÝCH A LIDOVÝCH 
HUDEB ÚSTECKÉHO KRAJE

„HUDBA POD SUKOSLAVEM“

XIX. župa sdružených obcí Baráčníků  
ve spolupráci s Obcí Kostomlaty pod 
Milešovkou

Zve všechny příznivce dobré hudby na 
1. FESTIVAL MLADÝCH DECHOVÝCH 
A LIDOVÝCH HUDEB Ústeckého kraje, 
který se bude konat pod záštitou hejt-
mana Ústeckého kraje pana Oldřicha 
Bubeníčka a to v neděli 4. 9. 2016,  od 
11 hodin na náměstí v Kostomlatech 
pod Milešovkou.
Během odpoledne se na podiu před-
staví několik Bigbandů a dechových 

orchestrů od nejmladších až po ty po-
kročilé. Starší generaci potěší dechová 
kapela SEVERKA se svými zpěváky, 
lidový soubor SOKOL Dobroměřice se  
vtipným tanečním vystoupením z filmu 
Slunce, seno, jahody.

Pro 1. Ročník festivalu je vyhlášená 
soutěž o nejlepší koláč.
Výborné klobásy, gulášek, sladkosti, 
koláče, svařák, grog  a dobrý pivní mok 
jsou samozřejmostí.

VSTUP VOLNÝ
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Sokoli z ledvického komína vyvedli mláďata
Letošní zahnízdění sokola stěho-
vavého na výškových stavbách  
v elektrárnách Skupiny ČEZ na 
severu Čech považuje ornitolog 
Václav Beran za poměrně úspěšné. 
Sokolím párům se zatím podařilo 
vyvést z budek na komínech či chla-
dicích věžích celkem čtrnáct mláďat. 
V Elektrárně Ledvice ornitologové 
vypozoroval tři mláďata.
Zajímavá situace přitom nastala  
v Elektrárnách Prunéřov, kde v sou-
časné době probíhá velmi opožděné 
zahnízdění a samice ještě stále sedí 
na vejcích či malých mláďatech. Na 
vině ovšem není lidský faktor, ale 
sama matka příroda. U sokolů oblí-
benou prunéřovskou budku si totiž 
za svůj záchytný bod vybrala samice 
raroha velkého.
„Budku na komíně prunéřovské 
dvojky obsadila samice raroha vel-
kého na konci března. Vystrnadila 
tak místní samici sokola, které ne-
pomohli v zahnání vetřelkyně ani 
dva sokolí samci, s nimiž na rarožici 
podnikala společné nálety. Musím 
přiznat, že objevem tohoto dravce 
jsem byl velmi nadšen. Raroh je totiž 
ještě mnohem vzácnější než sokol. 
Pokud by samice zahnízdila, bylo 

by to nejzápadnější známé hnízdě-
ní rarohů vůbec a ještě k tomu na 
výškové průmyslové stavbě. U nás v 
posledních letech hnízdí maximálně 

10 párů, všechny na jižní Moravě. Je 
to celosvětově ohrožený druh, při-
čemž zrovna pro něj připravujeme 
záchranný program. Jinak se rarozi 

vyskytují hlavně v Asii, v Evropě je 
těžiště jejich populace v Maďarsku, 
kde pro ně kolegové instalují budky 
na sloupech elektrického vedení,“ 
říká ornitolog Václav Beran, jinak 
také zoolog a kurátor sbírky Muzea 
města Ústí nad Labem.
I když stálým příznivcům elektrá-
renských sokolů z řad energetiků 
bylo vyhnaného páru líto, Václav 
Beran byl tehdy opačného názoru: 
„Je sice škoda, že sokoli letos asi své 
mladé nevyvedou, ale je to příroda. 
Takový přírodní faktor mi nijak ne-
vadí, ovšem když na skalách vyruší 
hnízdící sokoly horolezci, tak mě to 
obvykle, slušně řečeno, mrzí. Navíc 
lze zkusit naistalovat novou budku 
na komíně prunéřovské jedničky. 
Oba komíny jsou od sebe asi kilo-
metr, takže by se mohly oba druhy 
tolerovat.“
Od roku 2011, kdy byla na ochozu 
chladicí věže Elektrárny Tušimice 
umístěna vůbec první kovová soko-
lí budka v České republice, se již na 
výškových elektrárenských stavbách 
(komínech či chladicích věžích) po-
dařilo odchovat 33 sokolích mláďat. 
Letos k nim přibude minimálně 14 
dalších.                                            (red)

Sokolům stěhovavým se na komínech či chladících 
věží elektráren líbí

Foto: Skupina ČEZ

Vyhlašujeme 

LITERÁRNÍ PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽ 
pro děti na téma:

 „Mít tak kouzelnou hůlku“
Objevte svůj dosud netušený talent na tvoření zajímavých pří-
běhů a napište nám příběh na téma, co bych vykouzlil(a) pro 

sebe, pro ostatní a proč nebo co bych chtěl(a) změnit.

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších pra-
cí.  Všechny vaše práce rádi zveřejníme v prostorách knihovny 

na Mírovém náměstí.

Soutěže se může zúčastnit každé dítě a mládež do věku
19 let. Věkové kategorie: do 9 let  10 - 14 let  15 - 19 let

Své  práce  odevzdávejte na dětském oddělení městské 
knihovny na Mírovém náměstí, též v knihovně na pobočce 

Za Chlumem nebo v Panelovém sídlišti.

Nezapomeňte každý příspěvek opatřit : 
jménem autora
datem narození

kontaktem
názvem práce

Termín odevzdání : do 21. října 2016

Autory nejzajímavějších prací oceníme při nejbližší kulturní 
akci knihovny, kam je rádi pozveme. 

Městská knihovna v Bílině připravila pro děti a mládež
VÝTVARNOU PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽ s tématem:

Andělé  -  pohádkové bytosti, které do našeho života přinášejí 
dobro. A jak si představujete postavu anděla vy? Vytvořte svoji 

představu kouzelného anděla za použití jakékoliv techniky a 
zúčastněte se letošní soutěže.

Hraje se o knižní i další ceny pro autory nejzajímavějších 
výtvarných prací. Všechny práce vystavíme v prostorách 

knihovny na Mírovém náměstí, aby je mohli zhlédnout všichni 
návštěvníci.

Věkové kategorie:  do 10 let    11 - 19 let

Své obrázky odevzdávejte na dětském oddělení městské 
knihovny na Mírovém náměstí, též v knihovně v pobočce Za 

Chlumem nebo v Panelovém sídlišti.

Nezapomeňte svůj příspěvek opatřit: jménem autora
datem narození

kontaktem
názvem práce 

Termín odevzdání : do 21. října 2016

„DOTEK ANDĚLŮ“
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Foto: Pavlína Nevrlá

Senioři si užili plavbu

Bílinu navštíví 
přátelé z Německa

V dobré kondici jsem díky celoživotní práci, 
říká nejstarší členka klubu důchodců

Osm desítek bílinských seniorů vy-
jelo na výlet lodí. Pečovatelská služ-
ba pro ně připravila okružní plavbu 
z Vaňova směrem na Litoměřice a 
zpět. Plavba se uskutečnila s obě-
dem, kávou a zákuskem. “S Labskou 
plavební společností, jsme pluli již 
několikrát a plavba probíhala k naší 
spokojenosti. Tam i domů výletníky 

vezl autobus, nástup i výstup z lodě 
jsme zařídili tak, aby se mohli zú-
častnit i méně mobilní senioři. Výlet 
si všichni moc užili,” řekla vedoucí 
pečovatelské služby Markéta Kali-
vodová.
Jelikož se seniorům výlet líbil, už se 
pro ně chystá další. Na podzim po-
plují výletní lodí po Vltavě.          (pn)

Tři dny plánují bílinští senioři hostit 
německé přátele. V rámci projektu 
Partnerství bez bariér věku i národ-
ností se v říjnu uskuteční návštěva 
seniorů z Dippoldiswalde. Bílinští 
pro ně připravili bohatý program. 
“Podobná návštěva se uskutečnila 
již v roce 2014 a měla velmi kladný 
ohlas od našich klientů i z německé 
strany. Proto jsme se rozhodli celý 
projekt zopakovat,” uvedla vedoucí 
Pečovatelské služby Markéta Kali-
vodová.
První den se delegace přivítá s vede-
ním Městského úřadu Bílina a pře-
sunou se na Kyselku, kde bude při-
praven přátelský turnaj v petanque. 
Po večeři si všichni poslechnou 

hudbu či si při ní zatančí. Druhý den 
senioři vyrazí na výlet do Mostu, 
tam si prohlédnou děkanský kostel.  
Z Mostu se přesunou do Oseka k 
prohlídce tamního kláštera a večer 
opět stráví při dobré hudbě i jídle. 
Poslední den pobytu v Čechách čeká 
seniory zajímavá exkurze v elek-
trárně Ledvice. Po obědě již vyrazí 
domů. “Projektu se zúčastní celkem 
dvacet seniorů z Německa a třicet z 
našeho zařízení. Vše připravíme tak, 
aby se našim přátelům u nás líbilo,” 
uzavřela Markéta Kalivodová.
Projekt Partnerství bez bariér věku a 
národností se uskuteční díky dotaci 
Euroregionu Krušnohoří a podpoře 
města Bíliny.                                    (pn)

Své poslední setkání před prázdni-
nami si senioři z Klubu důchodců 
Pražská 2 pořádně užili. Nejprve se 
mohli na cokoli zeptat vedení města, 
to zde zastupovaly místostarostky 
Veronika Horová a Zuzana Bařtipá-
nová a tajemník Ladislav Kvěch. Se-
niory zajímalo dění ve městě i plány. 
Setkání se již tradičně zúčastnila  
i třiadevadesátiletá Věra Müllerová, 
která do klubu chodí od samého 
vzniku, tedy již pětadvacet let. Je 
nejstarší členkou. “Chodím sem vel-
mi ráda. Dříve jsem hodně jezdila na 
výlety, dnes si raději v klidu popoví-
dám s přáteli. Každé setkání je pro 
mě velmi milým zážitkem,” uvedla 
seniorka, které by leckdo typoval  
i o dvacet let méně. “To je tím,  
že jsem celý život pracovala, i v dů-
chodu. Nejdříve jako jeřábnice, poté 
v pekárně,” vysvětlila Věra Mülle-
rová. Nyní ještě ráda luští křížovky, 
plete a čte. Narodila se v Radovesi-
cích, po zrušení obce se přestěhovala 
do Bíliny. Tady žije již osmačtyřicet 
let.                                                    (pn) Místostarostky města a tajemník (v horní části snímku) při besedě se seniory
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Sokolíci sjížděli Bílinu Strážníci v mateřince

Tak jak je zvykem na začátku měsí-
ce června, probíhalo v okolí spous-
tu akcí věnovaných Dni dětí. Sokol 
Bílina se však rozhodl oslavit tento 
svátek trochu netradičně, a to sjíž-
děním vodácké dominanty Českého 
středohoří, tedy řeky Bíliny, kterou 
domorodci nenazvou jinak než Běla. 
Byl vybrán krásný úsek této řeky z 
Hostomic od hasičárny až do Velvět, 
kde se vystupovalo u historického 

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí 
se seznámily s prací městské policie 
a výcvikem policejního psa.
Dětem se vyprávění Martina  
a Honzy, ukázka výcviku psa Boba,  
ale i vyzkoušení si oblečení, které je 
k výcviku potřeba, velice líbilo. Při-

mostu. Počasí akci celkem přálo. 
Déšť, který byl na tento den před-
povídán, se spustil až ve chvíli, když 
už všichni obědvali v restauraci v 
Ohníči, kam jsme se přesunuli auty. 
Akce se celkem účastnilo 11 dětí a 
14 dospělých, kterým se pobyt na 
řece moc líbil.
Velké poděkování patří Městu Bíli-
na, které tuto akci finančně podpo-
řilo !                               Radek Nedbálek

pomenutí bezpečného chování při 
styku s cizím člověkem, ale i zvíře-
tem před prázdninami, je ze strany 
strážníků městské policie velice pří-
nosné a důležité.

J. Pravečková , MŠ Žižkovo údolí

Foto: Radek NedbálekSokolíci sjížděli jeden z nejhezčích úseků řeky Bíliny. 

Děti si mohly vyzkoušet oblek figuranta, neprůstřelnou 
vestu a další věci. 

Foto: MŠ Žižkovo údolí

ZDŠ LIDICKÁ - BÍLINA,  SETKÁNÍ PO 35 LETECH

Hledáme naše spolužáky, kama-
rádky a kamarády. Tímto žádáme 
všechny, kdo někoho poznají, dejte 
mu vědět o srazu, který organizuje-
me po 35 letech. Rádi vás uvidíme. 
Třídní učitelka Jaroslava Syslová 
(1980 - 1981).

Sraz: Restaurace Krušovická, Míro-
vé náměstí, Bílina. 10. 9. 2016 od 16 
hodin (sobota).

Pavla Muttová a Dana Hrubá
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Bílina patřila milovníkům kachen
Přes devadesát citroënů různého stáří i typů si mohli prohlédnout návštěvníci již pátého srazu vozů této značky, který se konal na bílinském 

náměstí a v autokempu. K vidění byly skvosty, které kdy z této automobilky vyjely, ale také vojenská technika a zbraně. 
Největší zastoupení měly na srazu vozy z Čech, přijely ale také posádky ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa či Švýcarska.

Tým pořadatelů ve složení Zdeněk Butala, Marek Němeček, Jindřich Vážný, Lukáš Straka a Jakub Jakl děkuje 
městu Bílina za poskytnutí dotace na uspořádání srazu, a skupině Nejsme v tísni pod vedením Petra Matiho  
a klubu vojenské historie Victoria Nord za pomoc při organizaci akce.

Foto: Václav Weber
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Pohádkovou cestou se vydaly stovky dětí

Téměř pět set dětí se zúčastnilo Pohádkové cesty do Pohádkového lesa, 
který byl plný masek, zábavných úkolů i sladkých odměn. Akci připravi-
lo Kulturní centrum Bílina ve spolupráci s Petrem Jílkem a jeho týmem. 
“Přímo se nabízí takovou akci v Pohádkovém lese pořádat. Je mi líto, že se 
tam koná tak málo akcí, takže bychom to chtěli změnit a pořádat tematické 
cesty, třeba o Halloweenu nebo Velikonocích,” uvedla vedoucí Kulturního 
centra Bílina Martina Tuháčková. 
Pohádková cesta se konala i díky dobrovolníkům, kteří neváhali navlék-
nout masky divoženky, čerta, víly, bludičky, princezny či krále a zavést děti 
do světa pohádek. Na sedmi stanovištích byly připraveny nejrůznější do-
vednostní úkoly a u krále samotného čekal děti i vědomostní kvíz. Za jeho 
úspěšné zvládnutí si vysloužily sladkou odměnu. 
Akce byla určena pro širokou veřejnost, hojná byla účast především mate-
řinek a základních škol.                                                                                                    (pn)

Téměř pět set dětí se zúčastnilo Pohádkové cesty do Pohádkového lesa, 
který byl plný masek, zábavných úkolů i sladkých odměn. Akci připravi-
lo Kulturní centrum Bílina ve spolupráci s Petrem Jílkem a jeho týmem. 
“Přímo se nabízí takovou akci v Pohádkovém lese pořádat. Je mi líto, že se 
tam koná tak málo akcí, takže bychom to chtěli změnit a pořádat tematické 
cesty, třeba o Halloweenu nebo Velikonocích,” uvedla vedoucí Kulturního 
centra Bílina Martina Tuháčková. 
Pohádková cesta se konala i díky dobrovolníkům, kteří neváhali navlék-
nout masky divoženky, čerta, víly, bludičky, princezny či krále a zavést děti 
do světa pohádek. Na sedmi stanovištích byly připraveny nejrůznější do-
vednostní úkoly a u krále samotného čekal děti i vědomostní kvíz. Za jeho 
úspěšné zvládnutí si vysloužily sladkou odměnu. 
Akce byla určena pro širokou veřejnost, hojná byla účast především mate-
řinek a základních škol.                                                                                                    (pn)

Foto: Václav Weber
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Děti vycestovaly za pohádkovými místy

Při Akademii 2016 divadlo praskalo ve švech

Skupina žáků ZŠ Za Chlumem se 
vydala na další putování za zajíma-
vými místy České republiky. Cílem 
byl hrad Houska a zámek Dětenice.
O hradu Houska se traduje, že střeží 
bránu do pekla, tak jsme byli zvě-
daví, zda nějakého čerta potkáme. 
Hrad Houska nás nezklamal. Čerty 
jsme opravdu potkali. Byli sice dře-
vění, ale na strašidelnosti jim to neu-
bralo. Šero a tlumené vzdechy skvěle 
navodily atmosféru pekla. Cestou 
do Dětenic jsme navštívili Mladou 
Boleslav. Zastávka nám přišla vhod. 
Žízniví byli napojeni a hladoví na-
syceni. V Dětenicích nás překvapil 
nádherný zámecký park, ve kterém 

V Městském divadle v Bílině se ko-
nala již třetí školní akademie Zá-
kladní školy Za Chlumem v Bílině. 
Předcházela jí několikaměsíční pří-
prava. Středeční generálka se po-
vedla, a tak se všichni těšili na druhý 
den. V dopoledních hodinách se 
téměř 300 účinkujících postup-
ně předvedlo prvnímu a druhému 
stupni naší školy. Odpoledne patřilo 
všem rodičům, příbuzným a přáte-
lům školy.
Každé z celkem dvaadvaceti vystou-
pení bylo jedinečné. Temperament-
ní, hravá, ale i romantická taneční, 
dokonce i sportovní vystoupení se 
střídala s ukázkami recitačního a 
hereckého umění jednotlivců i sku-
pin. Některé třídy se nebály zazpívat 
a jiné spojily tanec a zpěv. A co ti 
nejstarší, pro něž to byla akademie 
poslední? 9.B svou originální stíno-

jsme narazili na pařezovou a perní-
kovou chaloupku. Dalším objevem 
byl párek pštrosů, starající se o něko-
lik vajec. Atmosféru doplňoval právě 
probíhající rytířský turnaj. Samotná 
prohlídka zámku stála za to. Naší 
průvodkyní byla stará čarodějnice, 
která v rukách svírala naběračku na 
těstoviny. Zpočátku jsme byli zasko-
čeni, později příjemně překvapeni. 
Čarodějnice byla skvělá. Prohlídka 
byla zábavná, zpestřená několi-
ka strašidelnými bytostmi. Potkali 
jsme bílou paní, krvežíznivého upíra  
a vdavek chtivou pannu Betynu.

Mgr. Hejný Martin, ZŠ Za Chlumem

hrou sklidila zasloužený obdiv a 9.A 
energickým tanečním výbuchem 
uzavřela celé odpoledne.
O bezvadný zvuk a osvětlení se po-
staral nadšený hudebník a náš býva-
lý učitel Jiří Fait. Za to mu patří velké 
dík! Paní učitelka Hana Faitová, jež 
celou akademii koordinovala a re-
žírovala, si jistě také zaslouží velké 
poděkování a uznání. A stejně tak i 
všichni ostatní, kteří se podíleli na 
realizaci vystoupení nebo pomáhali 
s organizací celé akce.
Přeplněné hlediště a nadšený po-
tlesk diváků jsou pro nás důkazem, 
že letošní akademie přinesla ne-
jen radost, množství kouzelných a 
mnohdy i dojemných okamžiků, ale 
i pocit, že učitelé a jejich žáci mohou 
společně vytvořit něco krásného a 
na dlouhou dobu i nezapomenutel-
ného.                        Mgr. Věra Teršípová Akademie ZŠ Za Chlumem se zúčastnilo téměř 300 účinkujících

Foto: ZŠ Za Chlumem

Foto: ZŠ Za Chlumem

Výlet za strašidly se vydařil. Cestou do Bíliny všichni přemýšleli, kam se podívají příště

V druhém červnovém týdnu jsme prožili 
v Mateřské škole Za Chlumem pravý pi-
rátský den, který vyvrcholil ukořistěním 
pokladu. Děti si namalovaly trička, vyro-
bily truhličky, aby kořist měly kam ukrýt, 
nakreslily lodě a zahrály si spoustu dob-
rodružných her. Nakonec se naše písko-
viště proměnilo v rozbouřené moře, kde 
děti statečně zdolaly nástrahy, aby našly 
poklad v podobě zlatých valounků a bon-
bonů.

Jana Pavlíčková

Piráty se to v mateřince jen hemžilo. Foto: MŠ Za Chlumem

Třída Kytiček si užila pirátský den
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Předávání certifikátů Junior Achievement

Žáci z Lidické si převzali pamětní listy

V obřadní síni Městského úřadu 
Bílina se konalo předávání certifi-
kátů programu Junior Achievement 
žákům ZŠ Lidická. Z rukou mís-
tostarostky Veroniky Horové je v 
letošním roce převzali nejúspěšněj-
ší absolventi kurzů Abeceda pod-
nikání a Profesní orientace. Cílem 
těchto kurzů, které se na naší škole 
pořádají dlouhodobě, je poskytnout 
žákům informace nejen z oblasti 
volby povolání, ale také z oblasti 
ekonomické. Tento program se stal 
na naší škole tradicí a jsme jednou 
z mála škol v ústeckém regionu, 
která jej nabízí žákům v plném roz-
sahu. Znamená to, že v průběhu 7. 
- 9. ročníku žáci postupně absolvují 
kurzy Abeceda podnikání, Profesní 
orientace, Poznej svoje peníze a Mi-
nifirma. Všechny tyto kurzy se snaží 
žákům hravou formou poskytnout 
informace z dané oblasti. Žáci 7.A 

v rámci Abecedy podnikání získali 
informace z organizace firem, ma-
nažerských rozhodnutí, přijímání 
pracovníků, výroby a marketingu. 
Profesní orientace, kterou absolvo-
vali žáci 8. ročníku, si klade za cíl, 
aby žáci pochopili důležitost vzdělá-
ní pro svůj život a věnovali náležitou 
pozornost problematice volby povo-
lání. V 9. ročníku pak v programu 
Poznej svoje peníze jsou prohlubo-
vány základní ekonomické pojmy a 
principy finanční gramotnosti.
Doufáme, že získané poznatky ze 
všech těchto kurzů napomůžou žá-
kům nejen v oblasti jejich budoucí 
profesní orientace, ale i v oblasti ob-
čanského a pracovního života. Všem 
žákům děkuji za jejich zájem a aktiv-
ní účast a těším se na společnou prá-
ci v těchto kurzech i v příštím roce.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Slavnostní rozloučení se žáky 9.A 
ZŠ Lidická se konalo v obřadní síni. 
Při příležitosti úspěšného ukončení 
základního vzdělání převzali z ru-
kou místostarostky Mgr. Veroniky 
Horové a ředitelky školy Mgr. Ivany 
Svobodové pamětní listy a společně 
zavzpomínali na uplynulá léta své 
docházky a probrali své plány do 
budoucna.
Děkovný list za výborné studijní vý-
sledky a drobnou odměnu předala 
ředitelka školy žákyni Zuzaně Wei-
ssové, která po celou dobu školní 
docházky dosahovala studijní prů-
měr 1.00.
Chtěla bych touto cestou popřát 
všem našim absolventům úspěšné 
vykročení do středních škol a splně-
ní všech jejich snů.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Nejúspěšnější absolventi kurzů s certifikáty Foto: ZŠ Lidická

Foto: ZŠ Lidická

DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ
do MŠ Čapkova 869 a MŠ Za Chlumem 818 v Bílině

k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016 se koná 

v pondělí 29.8.2016 v čase od 8,00 – 12,00 
a od 12,30 – 15,00 hod.v kanceláři  ředitelky  MŠ

Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem,
předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Formuláře  k  zápisu  si  rodiče  mohou  vyzvednout  v budově  
MŠ  Čapkova  869,  Bílina  -  v  týdnu  od  22. 8.  -  26. 8. 2016.

Žádosti  budou  přijímány  výhradně  v den  zápisu  -  tj.  29. 8. 2016
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Děti si ve školce užívají i přes prázdniny

Přihlašte se ke studiu sociální práce v Bílině

O prázdninách je v mateřské ško-
le Aléská všechno jinak. Děti mají 
daleko více volnosti, více pohybu v 
přírodě, více času na hry a dovádění.
Pro předškolní děti, které navštěvují 
mateřskou školu i o prázdninách, je 
léto také obdobím různých změn. 
Scházejí se ve školce s jinými dětmi 
z momentálně uzavřených mateř-
ských škol, zvykají si na nové pro-
středí, jiné paní učitelky, mají nové 
kamarády, nové podněty a prožitky.
Přestože je dětem o prázdninách 
nejlépe s rodinou, mateřská škola 
pomůže překlenout malým před-
školáčkům dobu, kdy jejich pracují-
cí rodiče nemohou s nimi trávit letní 
čas. 
V mateřské škole Aléská využívá-
me v létě nejraději rozlehlou školní 
zahradu, která dětem poskytuje do-
statek prostoru k pohybovým aktivi-
tám a hrám všeho druhu.
Přejme dětem hlavně hodně sluníč-
ka, pohody a spoustu prázdnino-
vých zážitků, ať si letní období užijí 
hlavně ve zdraví a radosti.

Růžena Křížková, MŠ Aléská

Již čtvrtým rokem otevírá Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety Bratislava, n.o., detašova-
né pracoviště Praha – ve spolupráci 
s Husovým institutem teologických 

studií – výukové prostory v Bílině. 
Současně v letošním akademickém 
roce ukončili studium první absol-
venti bakalářského studijního oboru 
Sociální práce – Misijní a charitativ-
ní práce. Tento obor v sobě spojuje 
prvky sociální, charitativní, pasto-
rační a misijní práce a tím výrazně 
zvyšuje možnosti uplatnění absol-
venta.
 
Cílem školy je poskytovat cenově 
dostupné vzdělání pro širokou veřej-
nost a vychovávat odborníky kvalifi-
kované pro práci v sociálních služ-
bách v místech, kde je to zapotřebí.
Hlavním kritériem pro přijetí ucha-
zeče je ukončené středoškolské 
vzdělání v maturitním studijním 

oboru a motivace ke studiu tohoto 
oboru.
 
Absolvent oboru je schopný posu-
zovat a diagnostikovat problémy 
chudých v misii, poskytovat pomoc 
klientovi v hmotné nouzi, po výko-
nu trestu odnětí svobody, členům et-
nických minorit, klientovi při ztrátě 
zaměstnání, pomoc občanům vyšší-
ho věku, bude schopen prosazovat a 
ochraňovat práva chudých v zemích 
„třetího světa“, vykonávat činnosti 
spojené s plánováním, zabezpečová-
ní a kontrolou poskytovaných forem 
pomoci. Uplatní se zejména v oblasti 
terénní misijní a charitativní práce, 
v místní státní správě a samosprávě, 
v organizacích poskytujících huma-

nitární operace, ve veřejnoprávních 
institucích se zaměřením na sociál-
ní oblast, jako manažer sociálních 
služeb, v řídících a kontrolních in-
stitucích, bude se moci podílet na 
tvorbě sociální politiky a sociální 
legislativy.
 
Pokud Vás nabídka zaujala, je mož-
né se přihlásit nejpozději do 15. 8. 
2016. Více informací o přijímacím 
řízení naleznete na http://www.hit-
spraha.cz/prijimaci-rizeni-vs.html, 
případně na e-mailové adrese studij-
ni@hitspraha.cz.

Bc. Tomáš Netřeba
vedoucí studijního oddělení

VŠ ZaSP sv. Alžbety

Léto ve školce je plné her a pohybu na zahradě Foto: MŠ Aléská 

Předškoláci 
se loučili se školkou

Ve třídě Soviček bylo velké loučení s dět-
mi, které po prázdninách usednou do lavic 
v 1. třídě. Zazpívali jsme si třídní hymnu, 
rozdali dárky a uspořádali malou oslavu.
Přejeme všem dětem samé hezké známky, 
dobré kamarády a hodnou paní učitelku. 
A také doufáme, že se na nás přijdou do 
školky také někdy podívat.

Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Budoucí prvňáčci se rozloučili se školkou.
Foto: MŠ Síbova
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Schválila:
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace ve výši:
*  10.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Myslivec-
kým sdružením Bořeň Bílina, z. 
s., jako příjemcem na pořádání 
Dětského dne, který se konal dne 
18.06.2016.
* 20.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací 
LAWEN TENIS KLUB Bílina jako 
příjemcem na úhradu poplatků 
Městským technickým službám 
Bílina za pronájem tenisových 
kurtů v období od 01.03.2016 do 
31.10.2016, na mistrovské utkání a 
na příměstský kemp.
* 16.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organizací 
Bílina Open, z. s., jako příjemcem, 
na nákup lukostřeleckého vybavení.

 Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným 
a firmou Josef Polcar, Valdštejnská 
920, Litvínov, jako dárcem, jejímž 
předmětem je přijetí nepeněžního 
daru ve výši 2.300 Kč ve formě po-

Zrušilo:
 Usnesení č. 60 z 14.04.2016, kte-

rým bylo schváleno uzavření kupní 
smlouvy mezi městem Bílina jako 
prodávajícím a paní Bc. Phuong 
Nhung Tran jako kupující, kdy 
předmětem smlouvy byl prodej po-
zemku p. č. 1191 o výměře 559 m2 
k. ú. Bílina, jehož součástí je stav-
ba občanské vybavenosti č. p. 462 
v ulici Teplická, Bílina, za kupní 
cenu dle obálkové metody ve výši 
1.550.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti, na 
žádost kupující.

Uložilo:
 RM připravit možnost využití bý-

valého zdravotního střediska č. p. 
462, v ul. Teplická. 

Schválilo:
 Přijetí neinvestiční účelové do-

tace ve výši 1.600.000 Kč na výkon 
agendy sociálně právní ochrany 
dětí v roce 2016.

motorová vozidla s hmotností pře-
vyšující 6 tun, a to s účinností od 
01.07.2016, dle návrhu předložené-
ho vedoucím OD

 Účetní závěrku společnosti HNsP, 
s. r. o., Bílina, za rok 2015 a návrh 
jednatele společnosti, RNDr. Her-
zingera, na ponechání vykázaného 
zisku ve výši 1.295.611,98 Kč jako 
nerozděleného zisku minulých let 
pro krytí ztrát let budoucích.
 
Souhlasila:

 Se zpracováním dopravního mo-
delu města Bílina, zajištěním pově-
řuje vedoucího odboru dopravy.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „GO elektroinsta-
lace ZŠ Lidická, III. etapa – 3. NP“ 
je nabídka STANISLAVA TEJČKA 
– ELEKTROSERVIS Bílina.

 Nejvhodnější nabídkou dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „Re-
konstrukce kuchyňského zařízení  
a přilehlých prostor v MŠ Za Chlu-

a společností Lesy Sever, s. r. o. jako 
kupujícím, jejímž předmětem je 
prodej areálu bývalého Zámecké-
ho pivovaru. v k. ú. Bílina za kupní 
cenu 2.300.000 Kč, s předkupním 
právem pro město Bílinu. 

 Uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a or-
ganizací Draci Bílina, o. s., jako 
příjemcem ve výši 650.000 Kč na 
pronájem ledové plochy na zimním 
stadionu v období od 01.08.2016 
do 31.12.2016 a ve výši 400.000 
Kč na částečné pokrytí nákladů 
na činnost v období 01.05.2016 do 
31.12.2016. 

 Uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a or-
ganizací SK HC Draci Bílina jako 
příjemcem ve výši 216.000 Kč na 
pronájem ledové plochy v období 
01.05.2016 do 31.12.2016 a ve výši 
334.000 Kč na dopravu v období 
01.01.2016 do 31.12.2016. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 136.000 
Kč mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a organizací Sportovní 
klub KRASO Bílina, z. s., jako pří-
jemcem, na pronájem ledové plo-
chy pro krasobruslení na zimním 
stadionu v období srpen až prosi-
nec 2016.

 Uzavření kupní smlouvy mezi měs-
tem Bílina jako prodávajícím a panem 
M.R., bytem Louny, jako kupujícím, 
kdy předmětem smlouvy je prodej 
osobního obytného automobilu CI-
TROËN HYMERMOBIL E510, RZ 

ukázek do Vinotéky Bez kocoura 
pro Informační centrum Bílina pro 
soutěž v Bílinském zpravodaji.

 Ukončení nájemní smlouvy č. 
99 uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Zdeň-
kou Linderovou – účetní agentu-
ra POLI, jako nájemcem, prostor 
sloužících podnikání o celkové vý-
měře 44,75 m2 v přízemí objektu 
Břežánská 49, Bílina, vypovězením 
ze strany pronajímatele písemnou 
výpovědí se šestiměsíční výpovědní 
dobou.

 Uzavření smlouvy o nájmu mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem 
a p. Orlem M., Přátelství 192/63, 
Praha 10-Uhříněves PSČ 104 00, 
jako nájemcem. Předmětem smlou-
vy je pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na adrese Mírové ná-
městí 90, Bílina.

 Zapojení fondu investic ZŠ Za 
Chlumem ve výši 68.625 Kč na po-
řízení interaktivního systému.

 Změnu „Pravidel pro vydávání 
povolenek k průjezdu ulicemi Praž-
ská a Spojovací ve městě Bílina“ pro 

 Přijetí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb v oblasti 
pečovatelské služby v roce 2016 ve 
výši 398.000 Kč.

 Přijetí dotace na výkon činnosti 
sociální práce na rok 2016 ve výši 
1.067.000 Kč.

 Přijetí finančních prostředků na 
zřízení společensky účelného pra-
covního místa pro pozici „úklid“ 
v organizační složce Pečovatelská 
služba Bílina v celkové výši 60.000 
Kč z Operačního programu Za-
městnanost.

 Navýšení rozpočtu odboru škol-
ství, kultury a sportu o částku ve 
výši 1.500.000 Kč k financování in-
dividuálních žádostí z rezervy pro 
sport v roce 2016. Bude hrazeno z 
přebytku hospodaření.

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zabezpečení lékařské pohotovost-
ní služby uzavřené mezi městem 
Bílina jako příjemcem a Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem. Před-
mětem dodatku je navýšení výše 
dotace na celkovou částku 966.400 
Kč. Podpisem dodatku pověřuje 
místostarostku města pro věci ne-
investiční.

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace na 
zabezpečení LPS mezi městem Bí-
lina jako poskytovatelem a HNsP, 
spol. s r. o., se sídlem v Bílině, jako 
příjemcem. Předmětem dodatku 
je navýšení dotace o částku ve výši 
266.400 Kč. 

 Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílinou jako prodávajícím 

mem, Bílina“ je nabídka společnos-
ti HAVI, s. r. o., Teplice.

 Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu v souladu se směrnicí č. 
04/2007 na akci „Oprava havarij-
ního stavu dvou kamerových bodů 
před nádražím ČD a v Čapkově uli-
ci“ firmě Kasyja, Dobrovíz.

 Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Konvektomat CŠJ“ pro Centrální 
školní jídelnu Bílina firmě Gast-
ronomik KV, s. r. o., Závodu míru 
208/46, Karlovy Vary.

 Vypsat VŘ na zakázku malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci „Zajištění podkladů pro odkup 
obchodních společností a bytů v Bí-
lině, Teplické Předměstí.
 
Odvolala:

 Paní Mgr. Zdeňku Jílkovou  
z funkce vedoucí organizační 
složky Městská knihovna Bílina,  
k 28.06.2016, ve smyslu zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění.
                       Pokračování na str. 20
 

5U8 1221 za cenu 220.000 Kč. 
 Aktualizovaný Komunitní plán 

města Bílina na období let 2016–2018.
 Činnost rady města v samostatné 

působnosti za období od 05.04.2016 
do 31.05.2016.

 Účetní závěrku města Bíliny k 
31.12.2015.

Souhlasilo:
 S celoročním hospodařením měs-

ta Bíliny za rok 2015 s výhradami 
a přijímá opatření k nápravě zjiště-
ných chyb a nedostatků.

Zamítlo:
 Žádost členů zahrádkářské or-

ganizace č. 5 Českého zahrádkář-
ského svazu v Bílině – osady pod 
Bořněm o prodej pozemků nachá-
zejících se v trase plánované veřejně 
prospěšné stavby obchvatu města.

Vzalo na vědomí:
 Připomínku Spolku Bílina 2006 k 

prodeji bývalého kina Hvězda.
 Splnění usnesení ZM, kterým 

bylo místostarostce pro věci inves-
tiční uloženo doplnění povodňové-
ho plánu o způsob zajištění čištění 
hrubých česlí na vodním toku Sy-
čivka odstraňováním zachycených 
spláví při průtocích vyšších jak 1. 
SPA městem Bílina pověřeným 
subjektem (Revitrans, a. s., Speciál-
ní stavby, s. r. o., Most a SčVK, a. 
s., Most).

 Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 13.06.2016 a zápis z jednání 
finančního výboru z 20.06.2016.

Rada města na své 15. schůzi konané 28. června mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání, které se uskutečnilo 23. června, mimo jiné:
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Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu starosty města a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz)

Poděkování
18. června 2016 v salonku hotelu U lva proběhla oslava  50 let od matu-
rity na bílinském gymnáziu.
Chtěla bych poděkovat jménem všech zúčastněných Mgr. Miroslavě Au-
líkové a Ing. Kateřině Málišové, že nám byla umožněna prohlídka zná-
mých prostor gymnázia.
Všem se moc líbilo, že mohli přímo ve třídě zavzpomínat na studentské 
časy v letech 1963 - 1966.

Děkuji za všechny Věra Műllerová, Bílina

Poděkování
V úterý 19 . 7. 2016 v altánku na Kyselce byli „indiáni“. Divadlo Krabice 
z Teplic přijelo dětem zahrát pohádku Indiánka Janka. K mé radosti se 
sešlo hodně dětí, i se přidávaly židle. Děti se plně zapojily do hrané po-
hádky a pomáhaly indiánům vyléčit náčelníka. Vše dobře skončilo a děti 
se již těší na pohádku v srpnu.

Růžičková Eliška

Dne 18.8. 2016 uplynou dva roky, 
kdy navždy odešla 

Eliška Kalíková

Kdo jste ji znali, vzpomeňte.
S láskou vzpomíná syn s rodinou.

Dne 2.7. 2016 to byl rok, co nás 
navždy opustila  

Valerie Ondrušová.

S láskou stále vzpomíná manžel, 
dcery a vnoučata. 

Dne 13. srpna uplyne 
10 let, co nás navždy opustila 

Marie Folejtarová.

Stále vzpomínají synové s rodinami.

Dne 21. srpna by své 
60. narozeniny oslavil zesnulý

Drahuš Folejtar.

Stále vzpomínají bratři s rodinami.

Pověřila:
 Bc. Danu Svobodou vedením or-

ganizační složky Městská knihovna 
Bílina, s účinností od 29.06.2016, do 
doby jmenování nové/ho vedoucí/
ho.
 Navrhla:

 Pana Mgr. Aleše Tallowitze jako 
kandidáta na pozici náhradníka čle-
na dozorčí rady společnosti Regio-
nální rozvojová agentura Ústeckého 
kraje, a. s.

Schválila:
 Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská ve 

výši 60.000 Kč na uskutečněný vý-
jezd do školy v přírodě, kterého se 
účastnilo 100 žáků. 

 Prodejní cenu zboží pro Infor-
mační centrum Bílina – mapa Boř-
ně ve výši 25 Kč/ks.

 Přijetí daru od společnosti ČEZ, 
a. s., Praha, pro MŠ Čapkova za 
účelem podpory projektu „Zlepšení 
infrastruktury okolí MŠ“ v celkové 
výši 494.697 Kč .

 Stanoviska bytové komise dle zá-
pisu z 29.06.2016 a bytový pořadník 
na II. pololetí roku 2016, dle návr-
hu předloženého bytovou komisí.

 Žádost Spolku Šance žít o po-

 
Vzala na vědomí:

 Zápis z jednání komise pro 
dopravu a životní prostředí  
z 15.06.2016, dále zápis z jednání 
komise pro školství, kulturu a sport 
z 13.06.2016 a komise pro rozvoj  
a cestovní ruch z 08.06.2016.

 Informaci odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí o po-
zemcích dotčených plánovaným 
napojení komunikace Kostomlaty 

skytnutí neinvestiční dotace ve výši 
20.000 Kč na projekt „Dovybavení 
chráněné dílny“.

Rozhodla:
 Nejvhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci: Projektová do-
kumentace (PD), Přístavba spole-
čenského multifunkčního objektu 
Domu s pečovatelskou službou 
(DsPS), je nabídka Petra Vachulky, 
Hora Svaté Kateřiny. 

Vzala na vědomí:
 Informaci finančního odboru o 

uplatňování nároku na odpočet 
daně z přidané hodnoty u města 

– Bílina a ukládá vedoucí odboru 
zajistit znalecké posudky ke zjištění 
ceny obvyklé předmětných pozem-
ků.

 Informaci odboru dotací a projek-
tů o možnostech financování projek-
tových záměrů v oblasti nakládání s 
odpady z Evropských investičních a 
strukturálních fondů.

 Informaci jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, o vztazích za rok 2015, 

Bílina.
 Vyhodnocení bytového pořadní-

ku za I. pololetí roku 2016.
 Žádost Římskokatolické farnosti 

– Arciděkanství Bílina o oplocení 
pozemku p. č. 130/1 k. ú. Bílina ko-
lem kostela.

 Informace vedoucího odboru 
dopravy, týkající se příčných pra-
hů v ulici Litoměřická a Sídliště 
Za Chlumem a zároveň uložila ve-
doucímu odboru dopravy zajištění 
osazení nových příčných prahů 
v ulici Litoměřická a Sídliště Za 
Chlumem.

 Zprávu o činnosti přestupkové 
komise, předloženou předsedkyní 
přestupkové komise.

v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích.

 Návrh smlouvy o pachtu části 
závodu mezi společností Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako propachtovatelem a spo-
lečností Helix medical, s. r. o., jako 
pachtýřem, jejímž předmětem je 
přenechání části závodu – poskyto-
vání zdravotních služeb v oboru oto-
rhinolaryngologie společnosti Helix 
medical, s. r. o.

 Harmonogram zasedání sociál-
ně zdravotní komise na období od 
01.09.2016 do 31.12.2016.

 Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise konané 27.06.2016.

 Odstoupení paní Aleny Burešové 
(HNHRM) z funkce členky sociál-
ně zdravotní komise k 30.06.2016.

Projednala a doporučila 
zastupitelstvu města schválit:

 Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Klu-
bem rybolovné techniky ve výši 
390.000 Kč na realizaci projektu 
„Oprava těles hrází Dřínecké a Ra-
dovesické nádrže v Bezovce“.

Rada města na své 16. schůzi konané 19. července mimo jiné:
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Velká cena Bíliny 
v královské disciplíně

Pavel Hubáček 
se stal Mistrem ČR

Za krásného slunného počasí se 
19.6. uskutečnil střelecký závod Vel-
ká cena města Bíliny v disciplíně Li-
bovolná pistole na 50 metrů (proto 
se jí také říká královská) pořádaný 
SSK 0715 Bílina na střelnici v Ne-
mocniční ulici. 
Zúčastnili se střelci z celého kraje, 
ale také z Liberce a Prahy. A právě 
Petr Packan (mimochodem legenda 
českého střeleckého sportu) z SSK 
0069 Duel Praha nakonec zvítězil s 
pěkným nástřelem 533 bodů a vel-
kým náskokem před domácím Jiřím 

Filipovským ml. s 521 body a třetím 
Janem Dočkalem z SSK 0294 Mezi-
boří s 519 body. 
Ceny, v podobě tradiční minerál-
ní Bílinské kyselky od BHMW CZ 
a.s., dostal i čtvrtý M. Zábranský  
(z pořádajícího klubu) za 517 bodů 
a P. Šlechta (SSK 0543 Louny) za 
516 bodů. Nejlepší ženou byla Jana 
Dragounová z SSK 0523 Duchcov. 
(všichni viz. foto). Děkujeme všem 
za účast i pomoc při přípravě.

Milan Zábranský, SSK 0715 Bílina

Velký střelecký úspěch zaznamenal 
člen SSK 0715 Bílina Pavel Hubáček 
na 26. Mezinárodním Mistrovství 
České republiky ve střelbě veteránů, 
které se konalo od 17. do 19.6. v Plz-
ni Lobzých. V disciplíně Vzduchová 
pistole 40 ran nástřelem 371 bodů 
zvítězil před Johannesem Krollem 
z Rakouska s 366 body a Sanjayem 

Thattem z Indie s 363 body (viz.foto). 
Ale není to zdaleka jeho první 
úspěch na těchto mezinárodních 
závodech. Již v roce 2013 se zde stal 
vicemistrem v disciplíně Sportovní 
pistole 5+30 ran. Letos v této disci-
plíně skončil devátý. Gratulujeme  
k úspěchu!

Milan Zábranský, SSK Bílina

Střelci úspěšní v královské disciplíně

Pavel Hubáček na stupni vítězů

Foto: Milan Zábranský 

Foto: archiv SSK Plzeň

... S ÚSMĚVEM SE CHYTÁ LÍP

Vtipnou fotografii letní přípravy na hokejovou sezónu s textem “Hoke-
jisté chytají formu” zaslala Pavlína Tůmová. U rybníku v Lužicích zachytila 
Jindřicha Balína a Martina Janouška
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Bílinský Lawen Tenis klub měl letos 
v mistrovských soutěžích vynikající výsledky

Ze školáků z Aléské se stali olympionici

Lawen Tenis klub Bílina vstoupil do 
letošní sezóny v mistrovských sou-
těžích poprvé ve všech žákovských  
a přípravných kategorií. Na rozdíl 
od sezóny minulé rozšířil působe-
ní již i kategorii starších žáků, kam 
přešli velice úspěšní hráči kategorie 
mladších žáků (vítěz skupiny DM2A 
a celkový vítěz oblastní soutěže).
V naší nejmladší kategorii – mini 
tenis – jsme postavili hned dva 
týmy. A tým ve složení Krupka Mi-
chal, Prošek Jakub, Novotný Vítek, 
Koudelková Petra, Poživil František  
a Truneček Jakub dosáhl při své pre-
miéře na vynikají 2. místo skupiny 
B. Druhý tým mini tenisu B pak ve 
složení Veselá Viktorie, Buriánek 
Vojtěch, Kubalová Antonie, Hejč 
Petr, Kraus Tomáš, Ittner Filip, Nový 

Štěpán a Komínková Pavlína ve sku-
pině D stejné soutěže dělily pouze 
2 body od medailového umístění  
a obsadil 4. místo.
Druhá kategorie našich nadějí, baby 
tenis, prezentoval tým ve složení 
Kotíšek Maxim a Vincent, Kuta Vít, 
Černík Olivier, Košťák David a Ve-
selá Viktorie (ročník 2007-2008).  
A že to jsou opravdu naděje ukázal  
i výsledek ve skupině E této katego-
rie. V této skupině náš tým suverén-
ně ovládl všechna utkání a zajistil  
si účast v semifinále soutěže. V tom 
pak nestačil pouze na TK Kadaň  
a o jeden jediný bod obsadil 2. mís-
to., kde na 3. místo odsunul hráče 
týmu LTC Panorama Teplice.
Do soutěže mladších žáků jsme no-
minovali celkově nejširší tým hráčů 

Radba Adam, Jeníček Jan, Sedlák 
Vilém, Kubr Vojtěch, Novák Jáchym, 
Vogl Jakub, Birkner Vojtěch, Bystrý 
Richard, Kovář Tobias, Krenc Jakub, 
Černíková Michaela, Matějová Ma-
rie, Procházková Tereza, Buriánková 
Tereza, Lehká Tereza, Kastnerová Je-
nifer a Fečková Eliška (ročník 2004-
2006). Konečným výsledkem zde 
bylo 4. místo skupiny B.
A nakonec naše nejstarší a nejzku-
šenější kategorie starších žáků, kte-
rá se prezentovala ve skupině A. Na 
soupisce se prezentovali Fiala Mar-
tin, Novák Matyáš, Koudelka Jan, 
Chotěborský Pavel, Radba Adam, 
Horník Adam, Andreev Boris, Je-
níček Jan, Sedlák Vilém, Černíková 
Michaela, Procházková Karolína, 
Fečková Barbora, Procházková Te-

reza a Matějová Marie (ročník 2003-
2001; na fotce zleva K. Procházková,  
B. Fečková, M. Černíková, M. Fia-
la, A. Radba a  J. Koudelka). První 
vstup do této kategorie vykázal vý-
sledek vynikající 3. místo, kde nás 
od 2. místa dělil opět jeden bod  
a právě těsný výsledek 4:5 s TK Ža-
tec.   
Celkově se LTK Bílina v této sezóně 
v mistrovských soutěžích prezen-
toval vynikajícími výsledky a opět 
ukázal, že práce trenérů ve složení 
Mrg. Lucie Lugsová, Šárka Šnorová, 
Mrg. Eva Dobrovičová a Nikola Vlč-
ková, podporovaná městem Bílina  
a na pozadí výkonným výborem, jde 
správným směrem. 

Pavel Fečko, LTK Bílina

Historie Olympijského dne sahá až 
do roku 1894, v ten rok byl zalo-
žen Mezinárodní olympijský výbor.  
Na počest této události se po celém 
světě každoročně pořádá Olympij-
ský den, který je zasvěcen sportov-
ním aktivitám.
Letos na oslavu připadl 22. červen 
a v celé České republice se konal 
Olympijský běh. Na mnoha mís-
tech ČR se v 18 hodin utkalo na  
55 000 běžců a dopoledne, konkrét-
ně v 10 hodin přesně vyběhlo více 
než 200 škol. Nechyběla základní 

škola Aléská, která registrovala 243 
žáků. 
Děti byly rozděleny do 7 kategorií 
podle tříd a běžely od 0,5 km do 1 
km. Den se vydařil snad po všech 
stránkách, běžci se utkali takřka na 
krev a domů si odnesli výbornou 
náladu a malé pozornosti z běhu. 
Jednotlivé výběhy byly velmi dra-
matické, a však vždy našly své vítěze. 
Své síly si změřili nejen již pokročilí 
sportovci, ale i žáci, kteří ještě tako-
vou možnost závodu nevyužili a ne-
jsou trénovaní.   Gabriela Grossmanová

Ročník 2003-2001. Zleva K. Procházková, B. Fečková, M. Černíková, 
M. Fiala, A. Radba a  J. Koudelka

Olympijského běhu se zúčastnilo 243 žáků ze ZŠ Aléská

Ročník 2009-2010. Zleva F. Poživil, M. Krupka, P. Koudelková, J. Prošek 
a V. Novotný

Foto: ZŠ Aléská

Výsledky jednotlivých kategorií:
I. kategorie (1. ročník) – 3 kola
 
1. místo Hana Beránková
2. místo Kryštof J. Sichrovský
3. místo Ondřej Myslík

II. kategorie (2. ročník) – 3 kola

1. místo Dominik Walter
2. místo Jakub Dvořák
3. místo Adam Bažant

III. kategorie (3. ročník) – 4 kola

1. místo Ondřej Fedak, 
              Tomáš Le Thanh Duong
2. místo Jiří Krejčí
3. místo Michal Chalupný

IV. kategorie (4. ročník) – 4 kola

1. místo Filip Říha

2. místo Adéla Soukupová
3. místo Daniel Wolf

V. kategorie (5. ročník) – 5 kol

1. místo Radek Letocha
2. místo Kristina Motejlová
3. místo Leontina Motejlová

VI. kategorie (6. a 7. ročník) – 6 kol

1. místo Josef Šajner
2. místo Dominik Haas
3. místo Daniel Jílek

VII. kategorie (8. a 9. ročník) – 6 kol

1. místo Lukáš Bujňák
2. místo Richard Šlechta
3. místo Kateřina Skopařová

Foto: 2x LTK Bílina
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V Bílině padl juniorský světový rekord

“Letos se pokusím titul mistra 
světa obhájit,” řekl při zahájení 
Mistrovství světa juniorů v ry-
bolovné technice tehdy trojná-
sobný mistr Tomáš Spáčil. Jak 
řekl, tak splnil. Stal se mistrem 
světa počtvrté a tentokrát slavil 
i s celým českým reprezentač-
ním týmem, který byl nejlepší 
ze všech zúčastněných. 
Tomáš Spáčil navíc vytvořil 
nový juniorský rekord v disci-
plíně zátěž dálka jednoruč. Spo-
lu s celou českou delegací se tak 
postaral o absolutní vítězství do-
mácího týmu, který si odvezl 10 
zlatých medailí ze 14 možných.
Mistrovství světa juniorů  
v rybolovné technice se řadí 
k největším letošním akcím  
v Ústeckém kraji. Organizátoři 
za uspořádání 9. ročníku sklí-
zeli pochvaly. “Akce byla vel-
mi zdařilá, v organizační ani 

sportovní části nenastal žádný 
problém. Těší nás, že zrovna  
v našem městě a při našem po-
řadatelství zvítězil český tým,” 
uvedl organizátor Ivan Bílý  
z Klubu rybolovné techniky Bí-
lina. Na organizaci se dále podí-
lel Dům dětí a mládeže Bílina, 
ICSF - mezinárodní sportovní 
federace pro rybolovnou techni-
ku a Český rybářský svaz. 
Záštitu nad akcí měl hejtman  
Ústeckého kraje a starosta 
města Bílina Oldřich Bubení-
ček, který členy všech delegací 
i čestné hosty přivítal na bí-
linském atletickém stadionu  
a popřál mnoho sportovních 
úspěchů.
Vedle závodníků z České republi-
ky podávali skvělé výkony Němci  
a Poláci, ale také junioři ze Slo-
venska, Chorvatska, Slovinska  
a Švýcarska. Příští rok budou ju-
niorské mistrovské klání hostit 
naši slovenští sousedé.

Pavlína Nevrlá

Foto: Václav Weber
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