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Děti si odnesly vysvědčení a užijí si dlouhé letní prázdniny
Své první vysvědčení si domů odnesli prvňáčci ze ZŠ Lidická.

● Strážníkům pomůže moderní technika ● Nový jednatel nemocnice má jasné představy ● Co se dá najít pod zemí ● 
Základní školy se utkaly na sportovišti ● Bořeň Mysteria obrazem ● Hokejisté se připravují na ligu ● Atleti váleli v táboře ●

Pohádkový les 
po letech ozdobily nové figurky

Že z něj mají opravdu radost, 
neskrývaly. Jedničky, které zdo-
bí větší část prvním vysvědčení 
však vydrží v dalších letech jen 
některým. Popřejme tak všem 
dětem co nejlepší známky na 
vysvědčení i v dalších školních 

letech. Teď ale pryč od školy, 
protože děti mají před sebou dva 
měsíce prázdnin. S nimi zaslou-
ženě i učitelé, kterým bez ohle-
du na věk s uplynulým školním 
rokem jistě přibylo několik šedi-
vých vlasů. simi

užijí si dlouhé letní prázdniny

 Nový jednatel nemocnice má jasné představy ● Co se dá najít pod zemí ●
 Hokejisté se připravují na ligu ● Atleti váleli v táboře ●

Ze všech figurek nejdříve byl vyro-
ben Krteček, kterého jsme představi-
li v jednom z minulých čísel zpravo-
daje. Jako první však mezi stromy do 
trávy usedl dřevěný Rákosníček a to 
za asistence dětí, rodičů i některých 
zástupců města. Postupně byly po 
lese rozmístěny ještě další 3 figurky 
– již zmiňovaný Krtek, motýl Ema-
nuel a Maková panenka. V plánu 
jsou i další postavičky, např. Křemí-
lek a Vochomůrka. Místostarosta Bc. 
Zdeněk Rendl uvedl, že velké podě-
kování patří všem, kteří se o zvelebe-
ní pohádkového lesa zasloužili, jme-
novitě např. řezbáři panu Ladislavovi 
Ponížilovi, který se instalace figurek 

osobně zúčastnil, a radnímu Ing. 
Františkovi Poživilovi, který pana 
řezbáře pro věc získal a sám projektu 
věnoval velké množství svého času. 
Poděkování patří i skupině ČEZ 
a starostovi Josefu Ho-
ráčkovi, který finanční 
podporu obnovy 
pohádkového 
lesa u sku-
piny ČEZ 
dojednal. 
Nebyl by to 
správný po-
hádkový les 
bez dětí a posta-
viček z českých 

pohádek. Přednost 
před Spiderma-

nem, Hannah 
M o n t a n o u 
a podobnými 
m o d e r n í m i 
americkými 
bláznivinami 

proto dostali 
klasičtí hrdino-

vé českých 
p o h á d e k , 
p ředevš ím 
Večerníčků. 
V š e c h n y 

figurky získaly navíc své speciální 
opatrovníky. Prvními se stali letošní 
prvňáčci ze ZŠ Za Chlumem. Kaž-
dá třída dostala  patronaci nad svou 
figurkou, na kterou budou děti do-
hlížet, opatrovat si ji a do krásného 
lesního prostředí jistě přilákají na 
procházky své rodiče, prarodiče, ale 
i kamarády a jejich rodiny. Podob-
ným způsobem získá své „kmotry“ 
a „kmotřičky“ i každá další posta-
vička. Těšit se na ně už teď mohou 
noví prvňáčci z našich základních 
škol. Nové figurky snad přilákají 
další a další návštěvníky a pohád-
kový les začne opět nabývat svou 
ztracenou slávu. Kéž by tomu tak 
bylo. Pro Bíliňany doslova kultovní-
mu místu bude věnována pozornost 
nejen umístěním dalších figurek, ale 
také například opravením laviček.
Věřme, že se figurky nestanou 
terčem nenechavců a vandalů. 
Jsou zapuštěné do země na kovo-
vé tyči. Jejich ochraně před van-
daly se bude věnovat i městská 
policie při svých namátkových 
kontrolách. Jana Šimková
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Krásně vybarvený motýl 
Emanuel se má důvod usmívat. 
U vedlejšího stromu stojí jeho 
milá Maková panenka. 

Usazování nových figurek 
proběhlo za účasti řezbáře 
figurek, zástupců města, 
dětí i jejich rodičů. První 
figurkou, která po letech zase 
ozdobila pohádkový les, se stal 
Rákosníček.

Oblíbený pohádkový les v Bílině zdobí po mnoha letech opět 
nové dřevěné figurky postaviček z českých pohádek.
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Z deníku Policie ČR

Bílinští strážníci se dočkají 
digitalizace radiové sítě

Živí se krádežemi
Až tři roky ve vězení může skon-
čit muž z Bíliny, který si „vydělá-
vá“ majetkovou trestnou činností. 
V květnu letošního roku využil ne-
pozornosti obsluhy herny a při vy-
plácení výhry z herního automatu 
odcizil z barového pultu finanční 
hotovost ve výši 2500 korun. Po-
licisté dále zjistili, že muž, který 

již byl v minulosti za majetkovou 
trestnou činnost odsouzen, neo-
právněně v Bílině užíval byt, do 
kterého násilně vniknul a navíc 
z něj odcizil 4 litinové radiátory, 
které následně prodal ve výkupně 
sběrných surovin. Za přečiny krá-
deže, neoprávněného zásahu do 
práva k domu, bytu nebo k neby-
tovému prostoru a porušování do-

movní svobody mu hrozí až tříletý 
pobyt za mřížemi.

Vloupal se do vodojemu
Sdělení podezření ze spáchání pře-
činů krádeže a poškození cizí věci si 
převzal 36letý muž, který se v polo-
vině května vloupal v Chudeřicích 
u Bíliny do objektu vodojemu. Zde 
následně odcizil 10 metrů kabelu 
a poškodil elektrický rozvaděč. Poté 
se ještě pokusil vloupat do soused-
ního objektu vysílače telefonního 
signálu. Pachatele, který se do kříž-
ku s paragrafy dostal i v uplynulých 
letech, může soudce poslat až na tři 
roky za mříže.
 
Manželé prodávali drogy
Policisté dopadli dvojici dealerů 
drog, která operovala na Teplicku. 
Manželé ve věku 35 a 36 let po 
několik let prodávali v místě své-
ho bydliště v Hostomicích různým 
osobám drogu známou jako pervi-
tin. Policisté jim prokázali několik 
stovek případů, kdy návykovou 
látku prodali nebo darovali různým 
lidem. Zadržení podezřelých pro-
vedla zásahová jednotka, při násled-
né domovní prohlídce kriminalisté 
v bytě nalezli digitální váhu, plas-
tové sáčky a další předměty určené 
k distribuci drog. Několik dávek 
drogy měl u sebe muž i při zadržení. 

Manželé byli obviněni z přečinu ne-
dovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními lát-
kami a jedy, policisté podali návrh 
na jejich vzetí do vazby. U soudu 
hrozí obviněným trest odnětí svobo-
dy od jednoho roku do pěti let.

Vykradli dvě auta
Z přečinu krádeže obvinil policejní 
komisař dva muže ve věku 31 a 34 
let. V květnu letošního roku se vlou-
pali do dvou osobních vozidel. Z aut 
si toho ale moc neodnesli. V jednom 
případě nenašli lapkové nic, co by 
mohli ukrást, ve druhém případě 
si z auta vzali desky s kapesním 
počítačem. Oba obvinění již mají 
s trestnou činností zkušenosti, proto 
jim nyní hrozí až tříletý trest odnětí 
svobody.

Senioři zůstali bez televize
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do Klubu důchodců. Lapka si od-
nesl plazmový televizor a soustavu 
reproduktorů, jejichž hodnota byla 
vyčíslena na 12 tisíc korun, dalších 
dvanáct tisíc budou stát opravy po-
škozeného zařízení. Pokud se podaří 
pachatele dopadnout, u soudu může 
za přečiny krádeže a poškození cizí 
věci „vyfasovat“ až dvouletý trest 
odnětí svobody.

O čem se chcete ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Obrovským krokem vpřed bude pro bílinskou městskou policii na-
hrazení analogového přenosu digitálním. Zefektivní se jejich práce.

Radiová síť se v Bílině budovala 
v polovině 90. let. Město má fun-
gující, nicméně analogovou síť. 
V době, kdy tato síť vznikala, plně 
splňovala požadavky. Doba ale po-
kročila a je potřeba jít s ní. „Síť je 
zastaralá a její spolehlivost již není 
taková a hlavně již nesplňuje sou-
časné požadavky,“ vysvětluje mluv-
čí bílinských strážníků František 
Krejčí. V průběhu let přibyl okruh 
působnosti bílinské městské policii 
také o několik okolních obcí. Ne 
v každé obci však bohužel součas-
ná radiová síť funguje spolehlivě. 
Mnohdy  při komunikaci vznikají 
problémy. „Vede to k tomu, že na 
mnohých místech strážníci nemají 
síť dostupnou a jsou nuceni použí-
vat svůj soukromý telefon, prostřed-
nictvím kterého komunikují s ope-
rátorem. Je to drahé jak pro stráž-
níky, tak i pro město,“ říká mluvčí. 
Starostovi města Josefu Horáčkovi,  

se podařilo na digitalizaci získat fi-
nanční prostředky od skupiny ČEZ, 
tedy mimo rozpočet města a zave-
dení moderního systému  posvětila 
také rada města na svém posledním 
zasedání. Byla vybrána firma, která 
celou digitalizaci doslova „ušije“ 
podle potřeb městské policie. Kom-
plikací může být blízkost hranic 
s Německem, kdy digitální frekven-
ce může zasahovat až k německým 
sousedům. Český telekomunikační 
úřad se tak musí nejprve získat sou-
hlas německé strany, jestli pro ně 
není tato frekvence problematická. 
V případě, že bude, musí být přidě-
lena nová a celý proces dotazování 
a schvalování se opakuje, dokud vše 
není v pořádku. 
Na Pražském předměstí bude pře-
vaděč, který zaručí výrazně lepší 
signál nejen v Bílině, ale i v okol-
ních obcích.

Pokračování na straně 5

Upozornění pro občany
TEPLICE - Hlavní vchod do budovy ÚO PČR bude uzavřen.  

Upozorňujeme spoluobčany, že od 22. června 2011 bude z důvodu 
rekonstrukce přechodně uzavřen hlavní vchod do budovy Územního 
odboru Policie České republiky v Teplicích, ul. Masarykova 1363. 
Po dobu rekonstrukce bude přístup do objektu umožněn pouze z pro-
stor parkoviště. Náhradní vchod se nachází v prostorách pod mostem 
a bude řádně označen. Předpokládané ukončení stavebních prací je 
v září letošního roku, o zpřístupnění hlavního vchodu bude veřejnost 
informována prostřednictvím webových stránek Policie ČR. 
Cílem rekonstrukce je modernizace přijímacích prostor a zvýšení kom-
fortu pro občany při vyřizování záležitostí na Policii ČR. Předem se 
omlouváme za případné nepříjemnosti a nepohodlí spojené s omezení-
mi, která jsou nezbytná z důvodu vybudování nové recepce.
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Stránka pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou v Bílině
V Bílinském zpravodaji by se měla stát občasnou 
rubrikou „Stránka pro Hornickou nemocnici 
s poliklinikou v Bílině“, kde budeme čtenářům 
přinášet novinky z jejich nemocnice, rozhovory 
s novými lékaři a další důležité informace.

Nastoupil jste na pozici jednatele. 
Čím ve své funkci začnete?
V první fázi mého působení pro-
vedeme analýzu chodu celé spo-
lečnosti. To znamená, že uděláme 
provozní a personální audit ne-
mocnice i ambulantní části. Chtěl 
bych, abychom měli v průběhu 
prázdnin auditován provoz jed-
notlivých stanic lůžkové části, jak 
z pozice provozu, tak z pohledu 
personálního obsazení. Posoudí-
me chod jednotlivých ambulancí 
a současně i provoz společnosti, 
budov, údržbu budov a zeleně. Ně-
které záležitosti řešíme za pocho-
du. Převzali jsme např. údržbu ze-
leně v areálu. Díky sponzorskému 
daru od Severočeských dolů jsme 
nakoupili techniku a údržbu zeleně 

řešíme naším personálem. Tím do-
jde k úspoře zhruba 200 tisíc korun 
za rok.

Výsledky auditů tedy určí další 
směr, kudy se nemocnice bude ubí-
rat?
Jakmile bude provedena analýza, 
což tedy předpokládám do konce 
srpna, tak připravím podklady pro 
valnou hromadu, které budou obsa-
hovat strategii, kudy by se společ-
nost měla ubírat. Pro nás je krizové 
datum 31. 12. 2012. V tento den to-
tiž končí smlouvy s většinou zdra-
votních pojišťoven na poskytování 
zdravotní péče. Na nás je připravit 
se do té doby tak, abychom po-
skytovali medicínu 21. století, aby 
s námi zdravotní pojišťovny v tom 
daném rozsahu, který máme, po-
depsaly smlouvy na dalších pět 
let. Vzhledem k tomu, že máme až 
pětilůžkové pokoje, což v současné 
době již neodpovídá standardům, 
je třeba snížit počet lůžek v jedné 
místnosti na dvě, maximálně tři. 
Přemýšlíme o způsobu a novém 
využití prostor tak, aby to bylo ku 
prospěchu pacientů i společnosti. 
Je zapotřebí si také uvědomit, že 
nemocnice není uzavřený systém. 
Fungujeme na základě peněz, které 

získáváme od zdravotních pojišťo-
ven. Naším pánem je tedy pacient. 
Přes něj k nám přijdou peníze od 
zdravotních pojišťoven. Když ne-
budou pacienti, nebudeme logicky 
ani my. 

Nemusí se lidé bát, že dojde k ome-
zení služeb?
K omezení služeb by dojít nemě-
lo. Jelikož smlouvy s pojišťovna-
mi jsou do 31. 12. 2012, chceme 
dodržet ten rozsah služeb, který 
máme sjednaný. Samozřejmě se 
ale může občas objevit problém, 
výpadek lékaře. To je možné. 
Snažíme se tomu ale předcházet. 
Nasmlouvali jsme zkušeného chi-
rurga dr. Štemberu, který bude pra-
covat na chirurgické ambulanci od 
1. 8. 2011. V současné době se zde 
střídají lékaři z Duchcova a Teplic 
a občané na tuto skutečnost často 
upozorňovali. Rozšíříme ordinační 
hodiny i na tři odpoledne. Provoz 
poraden bude zachován. Podstatné 
je, abychom změnili image této 
nemocnice. První krok, který chce-
me udělat a měl by naznačit naši 
vstřícnost ke klientům, občanům 
Bílinska, je vybudování recepce 
u vstupu do nemocnice a nový in-
formační systém.

Nemocnice je v Bílině poslední do-
bou poměrně citlivým tématem. Co 
se týče především personálu, zklid-
nila se již situace?
Je chybou minulého vedení a i jsem 
mu to vytkl, že mi připadalo napro-
sto zbytečné, aby došlo k takové 
radikalizaci personálu. Je rozhodnu-
tím majitele společnosti, kdo ji bude 
řídit. Já zastávám názor, že největ-
ším bohatstvím firmy jsou zaměst-
nanci, ovšem loajální zaměstnanci. 
Těch si budu velmi cenit. 

Je problém přilákat lékaře do tak 
malé nemocnice, jako je v Bílině? 
Máte v současnosti rozjednané 
i případné další lékaře?
Jednáme s doktory o obsazení ně-
kterých dalších ambulancí. Prvním, 
koho jsme získali, je již zmiňovaný 
chirurg MUDr. Štembera. V součas-
nosti je velkým problémem sehnat 
lékaře zejména pro následnou péči, 
což je medicína, která je aktuálně 
velmi potřebná. Stárneme a bude 
přibývat starších lidí. V rámci ge-
riatrie se tak jedná o medicínu bu-
doucnosti. Ač je to v dnešní době 
mimořádně obtížné, snažíme se i na 
tuto pozici získat pro bílinskou ne-
mocnici perspektivního doktora či 
doktorku.

Zdravotní péče v Bílině pohledem místostarosty města
Jak již jsem na stránkách BZ několikrát informoval, představitelé Bíliny v tomto volebním období považují za jednu ze svých zásadních priorit 
zkvalitnění úrovně zdravotní péče v Bílině. Jaké změny Hornickou nemocnici s poliklinikou (HNsP) v následujícím čase čekají?

V těchto dnech se dokončuje plán 
potřebných úprav vnitřních prostor 
budovy nemocnice, jež by měly pro-
běhnout ještě v tomto roce. Pro paci-
enty bude nejvýraznější změnou vy-
budování recepce, která pacientům 
umožní pohodlně a důstojně získat 
potřebné informace a objednat se 
k příslušnému lékaři. Pacienti HNsP 
tak již přestanou být vystavováni do-
savadnímu nedůstojnému systému, 
kdy se po příchodu ke dveřím s ná-
pisem „NEKLEPAT“ často mohli 
jen dohadovat, ordinuje-li někdo za 
dveřmi a přijdou-li dnes na řadu. 

V další etapě modernizace HNsP 
plánujeme i výrazné zlepšení jejích 
okolních prostor. Rychlé stavební 
řešení vyžaduje především oplocení 
a vrátnice, jejichž technický stav je 
v havarijním stavu a tyto poloroz-
padlé objekty dělají image nemoc-
nice špatnou vizitku. Ač k tomu má 
rozlehlý areál HNsP ideální podmín-
ky, není zde prakticky žádný park 
s lavičkami, kde by se pacienti a ná-
vštěvy mohli projít v přírodě. Jeho 
zbudování bychom rádi zařadili již 
do plánu investic na příští rok. Tyto 
i další pozitivní změny, které zlepší 

prostředí nemocnice, nepřinesou 
užitek jen pro návštěvníky HNsP, ale 
příjemnější a modernější vzhled ce-
lého zařízení bude akceptovatelnější 
i pro nové lékaře, jejichž získání pro 
práci v HNsP patří mezi naše nejdů-
ležitější cíle. 
Prvního července uplynul měsíc od 
dne, kdy převzal vedení Hornické 
nemocnice s poliklinikou RNDr. 
Jaroslav Herzinger. Předcházela ho 
pověst odborníka, jež dvanáct let 
úspěšně řídil Krušnohorskou poli-
kliniku v Litvínově a během svého 
působení ji dokázal pozvednout ze 

ztrátové společnosti na prosperující 
zdravotnické zařízení. První mě-
síc spolupráce s novým jednatelem 
HNsP hodnotím s velikým uznáním, 
neboť objem práce, který během 
této krátké doby zvládl, je mimořád-
ný. S prvními dojmy i plány nového 
jednatele HNsP se můžete seznámit 
v následujícím rozhovoru. Průběžně 
budu na této straně informovat čte-
náře BZ i o dalších aktualitách sou-
visejících s naší nemocnicí, včetně 
představování nových lékařů, jež se 
podaří pro práci v HNsP získat.
Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta

Rozhovor redaktorky Bílinského zpravodaje Jany Šimkové 
s RNDr. Jaroslavem Herzingerem, jednatelem HNsP

RNDr. Jaroslav Herzinger
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Sdělení k poplatku za komunální odpad

Vlastníci kulturních památek mohou 
získat peníze na jejich obnovu
 

Krátce z Rekreačních
a sportovních zařízení Bílina

Rekreační a sportovní zařízení 
v Bílině již mají funkční webo-
vé stránky. Najdete je pod stej-
nou adresou, jako ty původní, 
tedy www.sportbilina.cz a do-
zvíte se zde veškeré novinky 
z jednotlivých sportovišť.

Provoz koupaliště 
a uzavření plavecké haly

V současné době je velmi aktuál-
ní koupaliště na Kyselce. Přiná-
šíme proto základní informace. 
Jednou z novinek je prodloužení 
otevírací doby do 19 hodin. 
Provoz na koupališti byl letos 
zahájen 4. 6. Koupaliště je ote-
vřené od pondělí do pátku, od 
9:30 do 19:00 hodin. 
Návštěvníci mají možnost za-
koupit si permanentní vstu-
penku s 20 body v ceně 600 
korun. S těmito vstupenkami 
získají návštěvníci 50% slevu 
na vstupném. Tyto permanent-
ní vstupenky je možné uplatnit 
i na ostatních sportovištích RSZ 

Bílina. Vstupenky mají platnost 
6 měsíců.
Koupaliště Kyselka:
1 vstup = 1 bod
Plavecká hala, bazén:
1 vstup = 1 bod
Plavecká hala, sauna:
1 vstup = 2 body
Tenisové kurty:
1 vstup, 1 osoba = 2 body
Všechny provozy plavecké 
haly jsou od 17. 6. 2011 uza-
vřeny. Provoz bude obnoven 
opět v září.

Vážení občané, Radou města  byly schváleny zájezdy na letošní rok. 
Předkládáme termíny jednotlivých zájezdů. Veškeré informace ohled-
ně nich vám poskytne paní Houdková Jana, telefon: 417 810 811,  
e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas upozorněni prostřednictvím úřední 
desky. Pro malý počet zájemců může být i zájezd zrušen. O tom budete 
vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou uskutečněny všechny plánované zá-
jezdy a že se Vám bude na cestách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na společné zážitky s Vámi.
Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Vzhledem k velkému počtu dotazů týkajících 
se úhrady místního poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
upozorňujeme všechny občany, kteří mají trvalý 
pobyt v Bílině, ale již několik let bydlí a pracují 
v jiném městě ČR, aby zvážili případnou změnu 

trvalého pobytu, neboť stále dochází k nepříjem-
ným dohadům při placení poplatků – např. „ proč 
mám platit poplatek v Bílině, když bydlím v Pra-
ze“,  „odpad produkuji v jiném městě“ apod.
Novelizací zákona  o místních poplatcích č. 
565/1990 Sb., s platností od 1. 1. 2011,  byla zru-
šena možnost prominutí místního poplatku.  Dle 

§ 10 odst. 1, výše uvedeného zákona   povinnost 
platit poplatek za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů má každá fyzická 
osoba s trvalým pobytem na území města Bíliny 
a to bez ohledu na skutečnost, že se v Bílině ne-
zdržuje. Finanční odbor MěÚ Bílina

Termín Cíl zájezdu Cena

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč
12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč
10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč
17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

Zá
je

Zd
y  

20
11

Vyplavený chodník
Takhle vypadá nově opra-
vený chodník za blokem 2 
v sídlišti Za Chlumem po 
prvním velkém dešti. Měla 
tato oprava cenu? Myslíte, 
že jde o kvalitně provede-
nou práci? 

L. Svobodová, Bílina

Redakce zjistila u pracov-
níka odboru nemovitostí 
a investic Petra Kauckého:
Fotit chodník při prů-

trži není příliš seriozní, 
s kvalitou to nemá nic 
společného, záleží na 
terénních podmínkách 
(nerovnosti) a vydatnos-
ti srážek. Stavěli jsme 
chodník a ne odvodňova-
cí žlab. Po krátké době 
všechna voda odtekla 
nebo se vsákla – chodník 
je v pořádku. Na Moravě 
jsou záplavy, znamená to, 
že jsou nekvalitní silnice 
a chodníky?

Město Bílina plánuje od 
příštího roku využívat pro-
středky z dotačního progra-
mu Ministerstva kultury ČR 
s názvem Program regenera-
ce městských památkových 
rezervací a městských pa-
mátkových zón.

V rámci tohoto programu mohou 
vlastníci nemovitých kulturních 
památek (fyzické osoby, právnic-
ké osoby, církev), které se nachá-
zí na území Městské památkové 
zóny v Bílině, získat státní finanč-
ní podporu na obnovu své kultur-
ní památky. Finanční příspěvky 
Programu se poskytují za účelem 
záchrany, zachování a zhodnocení 
památkových hodnot (tj. na úhra-
du prací zabezpečujících uchová-
ní souhrnné památkové hodnoty), 
nikoli na modernizaci a jiné práce 
investičního charakteru prováděné 
v zájmu vlastníka. Výše finanční-

ho příspěvku závisí na celkovém 
objemu prováděných prací a na 
finanční kvótě přidělené městu 
Ministerstvem kultury ČR.
Příspěvky v Programu poskytuje, 
jejich finanční vypořádání zajiš-
ťuje a jejich využití kontroluje 
ORP Bílina prostřednictvím měst-
ského úřadu. 
Pro bližší informace kontaktujte 
oddělení regionálního rozvoje, 
Ing. Renatu Strakovou, telefon 
417 810 959.
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Co se dá najít pod zemí při rekonstrukci kanalizace? 
Třeba mostní klenba.

Potřebuje Bílina 
městského architekta?

Dokončení ze strany 2
Výhod oproti analogu by mohl 
František Krejčí vyjmenovat ně-
kolik. Mezi největší však jistě patří 
jeden počítač jako centrum celé-
ho systému a možnost selektivní 
volby. Znamená to, že mezi sebou 
mohou komunikovat jen někteří 
strážníci a jejich hovor nemusejí 
poslouchat ostatní, jako tomu je 
u analogu. K zefektivnění práce 
strážníků přispěje také to, že díky 
digitálu má operátor přehled o tom, 
kde se která vysílačka potažmo 
strážník nachází a může podle 
toho na potřebné místo poslat nej-
bližší hlídku. Nabízí se myšlenka, 
že díky přesnému určení vysílačky 
bude možné kontrolovat, kde který 
strážník je a jestli je tam, kde má 
být. Možné to samozřejmě bude, 
ale jak Krejčí dodává, kontrola sa-
motná však není samozřejmě prio-
ritním zájmem. Na druhou stranu 
může přesné určení místa být i vý-
hodné. Vše, pohyb i rozhovory, se 
totiž automaticky zaznamenávají 
a v případě potřeby může být vyu-
žito jako argumentace ve sporných 
záležitostech. K tomu Krejčí dodal 

příklad občanů, kteří si občas stě-
žují, že volali strážníky a ti nepřije-
li, anebo přijeli a dělali to a toto... 
Záznamy poskytnou přesnou 
odpověď, kdy a kde hlídka byla. 
Problém je že mnozí občané si 
stále ještě pletou městskou s státní 
policii a pak mohou vzniknout po-
chybnosti. 
V čem bude digitalizování spočí-
vat? František Krejčí vysvětlil, že 
by k žádným velkým omezením 
dojít nemělo. Vymění se anténa, 
základnová stanice a přibude po-
čítač a převaděč. Pokud by vše šlo 
hladce, tedy ČTÚ potvrdí žádost, 
nebudou problémy s německou 
stranou, mohlo by digitalizovaná 
síť v Bílině fungovat již od září. 
„Jak jsem již uvedl, finanční strán-
ka věci nijak nezatíží rozpočet 
města. Panem starostou získané 
finance pokryjí naprostou většinu 
nákladů. Zbytek pak půjde z roz-
počtu MP, které získala svojí čin-
ností. Vidím v digitalizaci jedno-
značně pouze výhody,“ vysvětluje 
Krejčí a chválí opravdu výraznou 
modernizaci, která byla skutečně 
již načase. Jana Šimková

Bílinští strážníci se dočkají 
digitalizace radiové sítě

Rekonstrukci kanalizace v ulici Teplická zastavil nález podzemního 
prostoru, možná sklepa, možná pozůstatku nějakého viaduktu. 

„Pod komunikací v Teplické ulici 
v Bílině byl během hydraulického 
protlačování dne 16. 6. 2011 zjištěn 
dutý prostor, vyplněný metanem 
a oxidem uhličitým. Práce byly 
pozastaveny a prostor vyvětrán. Po 
vyvětrání bylo zjištěno, že se jedná 
o prostor zakončený kamennou va-
lenou klenbou. Prostor pod klenbou 
je z části vyplněn zeminou. Dále 
bylo zjištěno, že další hydraulické 
protlačování by prostupovalo pod-
pěrným zdivem klenby, čímž by se 
narušila statika klenby a zřejmě i sta-

bilita komunikace nad klenbou. Dne 
17.6. 2011 byla stavba zápisem do 
stavebního deníku pozastavena, a to 
do doby rozhodnutí o dalším postu-
pu,“ vysvětlila Bc. Eva Sochorová, 
Dis. ze společnosti AZ CONSULT, 
která rekonstrukci zajišťuje. Samot-
ný protlak provádí firma VHS a in-
vestorem je společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace. 
Stávající kanalizace v úseku urče-
ném pro rekonstrukci vykazovala 
značné poškození celého profilu 
(koroze betonu, vymleté dno, sta-

tické poruchy).  Rekonstrukce ka-
nalizace byla navržena pomocí ote-
vřeného výkopu, pouze pod místní 
komunikací byl navržen způsob vý-
stavby za pomoci technologie hyd-
raulického protlačování v délce 24,7 

m. A při protlačování se narazilo na 
zmíněný problém. Bylo navrženo 
několik variant řešení, všichni zain-
teresovaní se však přiklánějí k vari-
antě posunout protlak o kousek dál, 
aby nezasáhl klenbu. 

Vyjádření rady města:
Rada města bere na vědomí informaci vedoucího odboru nemovitostí a in-
vestic o vzniklé situaci při stavbě „Rekonstrukce kanalizace Bílina – Chu-
deřice (střed kanalizace s podzemní stavbou pod komunikací Teplická – Bí-
lina) a zároveň schvaluje její řešení dle varianty č. 2 v předložené zprávě 
z místního šetření z 22.06.2011, kterou zpracoval odpovědný projektant 
stavby pod číslem zakázky 349/08. Varianta č. 2 spočívá v navržení nového 
protlaku, jehož trasa je vedena mimo nalezený sklepní prostor.

Otázka jednoduchá, odpověď již tak jednoznačná není. Do kon-
ce minulého volebního období bylo náplní architekta především 
poskytovat na městském úřadě odborné rady občanům města 
během pravidelných úředních hodin. Poskytování konzultací 
pracovníkům odborů zabývajících se stavební činností a dopra-
vou bylo velice omezené, a tak celá činnost, zjednodušeně řeče-
no, sestávala tu z doporučení barvy fasády a tu z doporučení jak 
členit okna na domě, který právě procházel opravou.

Jsem přesvědčen, že výše popsa-
ný model činnosti je zbytečným 
vyhazováním veřejných pro-
středků za služby, které by si měl 
každý majitel objektu v rámci 
projektové dokumentace hradit 
sám. Stejně tak jsem ovšem pře-
svědčen o tom, že funkce archi-
tekta města by měla být navzdory 
výše uvedenému zachována. Po-
kud ovšem chceme, aby působení 
tohoto odborníka bylo smyslupl-
né a městu se vyplatilo, musíme 
zároveň upravit jeho pracovní 
náplň a kompetence. 
Hlavní náplní činnosti architekta 
města by měla být koordinace 
některých činností stavebního 
úřadu, územního plánování, od-
boru dopravy, odboru nemovi-
tostí a investic a odboru životního 
prostředí.  Jedná se o činnosti, 
které mají přímý dopad nejen na 
vzhled města, ale především na 
jeho fungování. Architekt by měl 
mít funkci určitého režiséra, kte-
rý dokáže přehlédnout za rámec 
působnosti těchto jmenovaných 
součástí úřadu a svými znalostmi 
a zkušenostmi tak může korigo-
vat některá nevhodná rozhodnu-
tí. Z úzce vymezeného pohledu 
jednotlivých odborů se toto může 
jevit jako zbytečná komplikace, 

z pohledu občana se však jedná 
o nezbytnost.
Jako příklad mohu uvést nutnost 
komplexně řešit Pivovarské ná-
městí. Tento rozlehlý, nyní neu-
spořádaný prostor doznal za po-
sledních sto let značných změn. 
Pokud uvažujeme s opravou pivo-
varu, nelze řešení dopravy a vý-
stavbu, popřípadě demolici ně-
kterých budov, řešit „salámovou“ 
metodou postupného ukrajování. 
Je nutné jako první vyřešit cel-
kovou koncepci a teprve pak lze 
upravit polohu chodníků, navrh-
nout vjezdy do areálu pivovaru, 
rozhodnout o umístění kruhového 
objezdu ve středu náměstí atd. 
Podobných záležitostí je v Bíli-
ně poměrně dost a nelze očeká-
vat, že ve městě, které je živým 
organismem dojde jednoho dne 
k vyřešení všech. Problémy k ře-
šení zde budou stále a chceme-li 
být dobrými hospodáři, musíme 
si rozmyslet, zda si necháme 
poradit od odborníků za zlomek 
prostředků nebo se budeme draze 
učit vlastními chybami. Při pohle-
du okolo sebe mám někdy dojem, 
že jdeme spíše druhou cestou. 
Máme hodně co zlepšovat.

Ing. Jindřich Brunclík,  
zastupitel města (B10)
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PoděkováNí rodičů
Ve dnech 18.-25. 5. 2011 ZŠ 
Aléská v Bílině společně se 
ZŠ Hostomice pořádala pro 
své žáky a rodiče ozdravný 
pobyt na Krétě v přímořském 
městečku Skaleta.
Díky všem pedagogickým 
pracovníkům děti prožily nád-
herný týden plný sluníčka, 
pohody a zábavy. Patří jim 
velký obdiv a dík za to, jak 
zvládli malé i ty větší rošťáky. 
Dokázali všechny děti od rána 
do večera zabavit tak, že i ti 
nejmenší neměli čas na stesk 
po rodičích.
Odměnou učitelům bylo uzná-
ní personálu hotelu, který čes-
ké děti chválil po všech strán-
kách.
I my rodiče či příbuzní, kteří 
jsme se tohoto pobytu zúčast-
nili, chceme všem učitelům 
touto cestou poděkovat za je-
jich obětavost.

Předplavecký výcvik
Děti z MŠ Švabinského v měsíci 
červnu zvládly základy plavání. 
Po dobu 10 dní docházely do pla-
vecké haly, kde se naučily nebát 
se vody. Děti plavání a hrátky ve 
vodě bavily a těší se, až své umění 
ukáží rodičům o prázdninách.

Růžičková E., ředitelka MŠ

Školáci z Aléské a Hostomic vyrazili k moři s učiteli i rodiči

V sobotu  25. 6. 2011 se uskutečnila akce, o které 
mnozí skeptici tvrdili, že nemá šanci na úspěch. 
Toho dne se v jednom bílinském restaurantu uskuteč-
nilo setkání spolužáků ze základní školy, kteří se nevi-
děli celých 51 roků. Je s podivem, že ze třídy, ve které 
v roce 1960 bylo 32 žáků, se jich na sraz dostavilo 18. 
Na to, že byly z velké většiny přerušeny všechny kon-
takty mezi tehdejšími spolužáky, lze tuto účast pova-
žovat za rekordní. K tomu je nutno dodat, že se mnozí 
dostavili z dost vzdálených míst v republice. 
Setkání bylo v prvních okamžicích docela zábavné. 
Postupně přicházeli postarší lidé a ve většině přípa-
dů padala otázka: „A kdo jsi ty?“  Přiznání identity 
v mnoha případech vyvolalo salvy smíchu i podivu 
a na řadu přišly i zažloutlé fotografie z těch dávných 
časů mládí, aby pomohly  ke srovnávání. Po úvodním 
“oťukávání“ se však rozproudila všeobecná debata, 

při které se ukázalo, že základní charakterové vlast-
nosti jednotlivců zůstaly za celou tu dobu nezměněny. 
Všichni vespolek se bavili tak, jakoby se rozešli teprve 
před nedávnou chvílí. Zábava v některých chvílích pů-
sobila jako ve škole při velké přestávce. Stále si bylo 
co povídat, tvořili se hloučky přátel z doby školních let 
a všichni si vzájemně sdělovali své životní poznatky. 
Velice milé bylo, že mezi své bývalé žáky zavítal i je-
jich tehdejší vyučující pan Sekera a k všeobecnému 
překvapení se na mnohé z nich rozpomenul.
 Když už nastal čas rozloučení, těžko se každému 
z přítomných odcházelo a všichni se vzájemně ujišťo-
vali, že se za rok určitě sejdou znovu.
Ještě je nutno dodat, že k optimistické atmosféře 
nemalou měrou přispělo i prostředí kde se setkání 
uskutečnilo a za což také všichni účastníci proje-
vovali své díky.

„V letošním školním roce jsme 
kromě škol v přírodě i možnost 
ozdravného zahraničního pobytu,“ 
vysvětlila zástupkyně ZŠ Aléské 
Dagmar Axamitová. Na výběr byla 
buď levnější autobusová doprava, 
anebo dražší letecká. Po uvážení 
náročnosti a délky cesty autobusem 
zněla odpověď jednoznačně: leta-
dlo. Být během pár hodin u moře 
je velmi lákavé. Podařilo se zajistit 
ve spolupráci s CK Fischer pobyt 
all inclusive. „Z naší školy vyjelo 

dvaapadesát dětí a k tomu deset ro-
dičů a tři učitelé. Přidala se k nám 
škola z Hostomic,“ upřesnila zá-
stupkyně. Pobyt u moře společně 
s dětmi se podle jejích slov velmi 
vydařil. „Strašně se nám tam líbilo, 

děti byly báječné, atmosféra skvělá. 
Majitelé hotelu byli překvapeni, že 
tam vůbec nějaké děti jsou,“ chvá-
lila Axamitová chování školáků 
a celý zájezd vůbec. Pobyt u moře 
si „účastníci zájezdu“ zpestřova-
li různými výlety. Neprozkoumat 
krásy slavného řeckého ostrova by 
byl hřích. Stavby z písku, návštěva 
města a sportovní aktivity k dovo-
lené u moře neodmyslitelně patří. 
Všichni se vrátili zdraví, spokojení 
a samozřejmě opálení. Vše se tak 

povedlo opravdu na výbornou.
Základní škola Aléská nenabídla 
zahraniční pobyt svým žákům po-
prvé. Zástupkyně dodala, že před 
dvěma lety byl cílem školního 
zahraničního pobytu další řecký 

ostrov – Rhodos. „S podobnými 
zájezdy bychom určitě chtěli po-
kračovat i do budoucna.“ 
Jistě stojí za to dodat, že pro učitele 
se nejednalo o žádnou dovolenou. 
I když děti byly skvělé, chovaly se 
slušně, starost o celkem devadesát 
školáků je obrovským závazkem. 
Bylo potřeba se mít stále na po-
zoru. „Je obdivuhodné, že učitelé 
takové akce podnikají, protože 
zaplacené to opravdu není,“ cení 
si přístupu svých kolegů ředitelka 
Aléské Božena Holková. Její zá-
stupkyně však s úsměvem dodává, 
že za tu radost dětí to stojí. simi

Zajímavou možnost nabídla ZŠ Aléská a ZŠ Hostomice svým žá-
kům. Děti mohly od 18. – 25.5. s učiteli vyrazit na prosluněnou 
Krétu. Přidali se i někteří rodiče.

Stalo se
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Růžičkovi 
oslavili 50 let 

manželství
Manželé Lenka a Karel Růžič-
kovi z Bíliny se po padesáti le-
tech manželství rozhodli stvrdit 
svůj manželský slib. Uspořáda-
li zlatou svatbu. Za přítomnosti 
dojaté rodiny si dne 18.6. v ob-
řadní síni městského úřadu při-
pomněli krásné výročí. Ukázali, 
že i po tolika letech společného 
soužití mohou mít mezi sebou 
manželé krásný pevný vztah. 
Po takové době si již jeden bez 
druhého neumí život ani před-
stavit. A jaký je recept na šťast-
né manželství Růžičkových. 
Oba se s úsměvem shodují, že 

s amo -
zřejmě 
láska a tolerance. Přejeme hod-
ně štěstí do dalších společných 
let. simi, foto: Václav Weber

78. července 2011

Předposlední školní den strávily děti bílinských škol na sportovišti

Obrazem: Bořeň 
 Mysteria 2011Foto: Václav Weber

Předposlední školní den, horké let-
ní počasí, dětské zápolení ve fot-
balu a přehazované, tak vypadala 
středa 29. 6. na sportovním hřišti 
Základní školy Za Chlumem. Pro-
běhl zde vůbec první ročník turnaje 
v přehazované a fotbalu mezi bí-
linskými školami. Akce se konala 
pod záštitou terénního pracovníka 
města Bílina, pana Štefana Lukáče. 
Z tohoto programu byla financová-
na a Štefan Lukáč nemohl na celém 
dni chybět. Zajištění volnočasových 
aktivit pro děti a mládež patří k jeho 
práci. „Toto není první akce, kterou 
jsme s dětmi uskutečnili. Minulý 
rok jsme byli ve 3D kině, v muzeu, 
divadle, na výstavě dinosaurů a na 
Komáří vížce,“ popsal Lukáč další 
aktivity s dětmi. Letos přišel nápad 
zorganizovat turnaj, do kterého by 
se zapojily bílinské školy. Zájem 
o účast ze strany škol samozřejmě 

byl, v předposledním dnu školního 
roku se děti již stejně neučí a je těž-
ké udržet jejich zájem a pozornost, 
když jsou již naladěné na dvoumě-
síční prázdniny. Prázdninová nálada 
se tak trochu vloudila i na školní 
hřiště, kde někteří sportovali, jiní 
fandili nebo pod rozpáleným slun-
cem chytali bronz.
Štěfan Lukáč první ročník zhodnotil 
velmi kladně, povedl se organizač-
ně, vyšlo počasí a děti snad byly 
spokojené, že mohly ve sportovním 
klání změřit síly se svými vrstevníky 
z jiných škol. Přáním terénního pra-
covníka je, aby se podobný turnaj 
uskutečnil i příští rok. Poděkování 
patří všem, kteří se na organizaci 
turnaje podíleli ať jako pořadatelé 
nebo jako rozhodčí, pedagogickému 
dozoru i dětem. Medaile vítězům 
předal tajemník Městského úřadu 
v Bílině Ing. Ladislav Kvěch. simi

VýSleDKy:
Přehazovaná: 

i. stupeň
1. místo ZŠ Za Chlumem
2. místo ZŠ Aléská
3. místo ZŠ Lidická

ii. stupeň
1. místo ZŠ Za Chlumem
2. místo ZŠ Aléská
3. místo ZŠ Lidická
4. místo ZŠ praktická

Fotbal:
i. stupeň

1. místo ZŠ Lidická
2. místo ZŠ Za Chlumem
3. místo ZŠ Aléská

ii. stupeň
1. místo ZŠ Lidická
2. místo ZŠ Za Chlumem
3. místo ZŠ Aléská
4. místo ZŠ Praktická

Foto: Václav Weber
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Kulturní servis
LETNí AMFiTEáTr kYSELkA

Sobota 16. červenec - 13.00
koNCErT Pro kAMErUNSkÉ 

koZY - 8. ročník
Open air jednodenní festival 

na dvou scénách české 
klubové scény. Vystoupí 

kapely: ARAKAIN, BLUE 
EFFECT, LETY MIMO, 

FATE MAGAZINE, LEONA 
ŠENKOVÁ BAND, GROCK, 

DOBRÝ POCITY, STARÁ 
ŠKOLA. Součástí koncertu 

bude soutěž mladých 
rockových kapel Fly Up! 2011 

probíhající na malé scéně. 
Vystoupí kapely: FALLEN 
AVENUE (SR - Prievidza), 

DOORFACE (Mimoň), 
GREYMON (Kaznějov), 
ACT OF GOD (Liberec), 

ALL REGRETS (Chrudim), 
host: MENHIR (2. místo 

2010)
O vítězi rozhodne hlasování 

návštěvníků festivalu.
Vstupné: duben - květen: 
160 Kč, červen-červenec: 
220 Kč, na místě: 250 Kč

LETNí kiNo kYSELkA 
V případě nepřiznivého počasí 

(déšť, bouřky, přeháňky) 
promítání filmů automaticky 
přesunuto do Kina Hvězda 

Bílina!
Pátek 8. červenec - 21.30

ÚTěk ZE SiBiŘE
USA/drama, české titulky, 

133 minut 
Jeden z nejsilnějších 

skutečných příběhů o lidské 
vůli a touze po svobodě. 
Hrají: Colin Farrell, Ed 

Harris, Dragos Bucur, Saoirse 
Ronan… Vstupné: 70 Kč, 

videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/231194-utek-ze-sibire/

videa/

Pátek  15. červenec - 21.30
PiráTi Z kAriBikU: 

NA vLNáCH PodivNA
USA/dobrodružný/akční/
fantasy, český dabing, 137 

minut
Johnny Depp se vrací ke 
své roli kapitána Jacka 

Sparrowa v akčním příběhu 
plném pravdy, zrady, mládí 
a odchodů. Hrají:  Johnny 
Depp,  Penélope Cruz,  Ian 
McShane, Geoffrey Rush …

Vstupné: 85,- Kč

kiNo HvěZdA
Pátek 15. červenec - 15.00

Sobota 16. červenec - 15.00
MEdvídEk PÚ

USA/animovaný/rodinný, 
český dabing, 70 minut, MP

S filmem Medvídek Pú 
se malí diváci vrací do 

Stokorcového lesa, kde znovu 
ožívají nadčasové kouzlo, 
vtip a žertovná atmosféra 

původních krátkých filmů. 
Přichází zábava ve společnosti 

„přihlouplého Medvěda“ 
a jeho přátel Tygra, Králíčka, 

Prasátka, Sovy, Klokanice, 
Klokánka...a pochopitelně také 

Ijáčka, který ztratil ocásek.
V českém znění: Ota Jirák, Jiří 
Knot, Tomáš Juřička, Jaroslav 

Vlach… Vstupné: 70,- Kč

vÝSTAvNí SíŇ U koSTELA
Otevírací doba:
po - zavřeno
út-ne: 10.00-12.00    12.30-16.00

1. červenec – 21. srpen 2011
LAdiSLAv SÝkorA  -  Z CEST

Výstava grafik plzeňského 
výtvarníka Ladislava Sýkory. 

Vyučil se instalatérem, 
pracoval jako instalatér 

a topič a současně se věnoval 
výtvarné práci – zprvu 
spíše řemeslně precizně 
ztvárněným artefaktům 

v podobě drobných obrázků 
a dřevěných šperků, které 

sloužily jako ozdoby, zároveň 
ale představovaly i atributy 

určitých témat a hodnot 
nonkonformního mladého 
prostředí 80. let. V té době 
zároveň navštěvoval kurzy 

plzeňského malíře M. Tázlera. 
Vstupné: dospělí 20,- Kč; 

studenti, senioři, děti 10,- Kč

GALEriE Pod věŽí
Otevírací doba:
po-čt: 8.00-12.00   12.30-17.00
pá: 8.00-12.00   12.30-15.00
so, ne: 9.00-14.00

1. červenec – 21. srpen 2011
PETr HUSák - PASEkA
Výstava surrealistických 
olejomaleb mosteckého 

výtvarníka PETRA HUSÁKA. 
Vstupné zdarma

věŽ BíLiNSkÉ rAdNiCE
Časy prohlídek 
po-pá: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00
so (od 1. 6. do 10. 9.): 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00

17. květen – 10. září 2011
BÍLINA A OKOLÍ

Letní výstava fotografií. 
Prezentace fotografů 

nejen z Ústeckého regionu 
z dubnového bílinského 
fotosrazu pod vedením 

bílinského fotografa Karla 
Lance. Vstupné: dospělí 20 Kč; 

senioři, studenti, děti 10 Kč

Roots & blues festival
Již sedmým rokem se 23. čer-
vence v Bílině uskuteční 
festival věnovaný bluesové 
hudbě pod názvem Roots & 
blues festival. 

Po loňském přejmenování fes-
tivalu se pořadatel akce Pure 
Music o.s. rozhodl pro něko-
lik změn. První novinkou je, 
že bude festival zcela zdarma 
a tím se zpřístupní všem. Dru-
hou změnou je rozšíření fes-
tivalu z jednoho na dva dny. 
Hlavní festival se uskuteční 23. 
7. v lesní kavárně Kafáč na Ky-
selce v Bílině. Vystoupí zde šest 
kapel: Zdeněk Bína acoustic 
project (ex. -123 minut), Blues 
No More z Mostu, bluesrocková 
formace Dynamo, United Cans 
Unlimited, pražská formace The 
Kingsize Boogieman a bílinská 
zpěvačka Petra Börnerová se 
svým mezinárodním projektem. 
V neděli 24. 7. se na terase 
zámeckého domu v Teplicích 
uskuteční satelitní koncert festi-
valu, kde vystoupí britský zpě-
vák a kytarista Jamie Marshall 
nebo slovenský jazzový kytaris-
ta Miloš Železňák. 

Festival pořádá Pure Music o.s. 
za finanční podpory města Bíli-
ny, města Teplice, generálního 
partnera skupiny ČEZ a dalších 
partnerů (Metrostav, Czech Wa-
ters,  Kooperativa, Music Data 
a další). 
Podrobné  informace  naleznete 
na webových stránkách www.
puremusic.cz.
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Rozloučení s žáky devátých tříd ZŠ Aléská Bílina
V lidském životě vždy něco končí a něco nového začíná, pro žáky devátých tříd ze ZŠ Aléská právě končí povinná školní docházka, 
a proto se dne  24. 6. 2011 od 10 hodin v bílinském divadle uskutečnilo slavnostní šerpování žáků 9.A a 9.B.

ČeZ plánuje odstávku vody 
na polovinu července

Na přípravu preventivní údržby a případné následné opravy 
všech svých primárních a sekundárních rozvodů se v součas-
né době připravuje ČEZ Teplárenská, a. s. Proto i letos pro-
běhnou během prázdninových měsíců letní odstávky, jejichž 
smyslem je  kontrola všech parovodů, horkovodů, výměníků 
a dalších zařízení, které jinak v průběhu celého roku zajišťují 
bezproblémové a bezpečné vytápění a ohřev vody pro všechny 
zákazníky společnosti.

„Termíny odstávek jsou naplánovány tak, aby jednotlivé úseky 
byly vždy odstaveny pouze na velmi krátkou dobu, nutnou ke kon-
trole technického stavu zařízení a případným preventivním zása-
hům či doplnění ucpávek armatur,“ říká Pavel Šušák, technický 
ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. Jak vysvětlil blíže, důvodem všech 
odstávek na severu Čech jsou opravy, revize a diagnostika tech-
nického stavu horkovodů a parovodů a dále nutné opravy zdrojů 
tepla tak, aby byla v následujícím topném období zajištěna vysoká 
spolehlivost dodávek zákazníkům.

Letní odstávka vody v Bílině
10.-15. 7.

Odstávka centrálního napáječe z Elektrárny Ledvice;
týká se lokalit Za Chlumem, Teplické předměstí, město Střed 

a sídliště SuNN
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Třídění odpadu, zpětný odběr, 
recyklace a životní prostředí

Žáci sestavili, za pomoci svých 
třídních učitelek Magdaleny Ne-
dbálkové a Marcely Rafflerové, 
pro své spolužáky, učitele, rodiče 
a přátele pestrý program, který 
začal vystoupením mladších spo-
lužáků. Na úvod zazpíval Honza 
Nims píseň od Leonarda Cohena 
, při které se sám doprovázel na 
kytaru. Poté vystoupila děvčata ze 
6.B s tancem Letkis. Na závěr za-

zpívala Barča Kubešová píseň od 
skupiny Peha.
Po krásných vystoupeních, za 
tónů skupiny Cold play, přišli na 
řadu již samotní deváťáci se svým 
nástupem. Z nedávno malých 
dětí se rázem stali dámy a gen-
tlemani, všem to ve večerní róbě 
moc slušelo. V tuto chvíli si vzal 
opět slovo moderátor celé akce 
Jiří Schamberger a vyzval paní 

ředitelku Boženu Holkovou, aby 
pronesla k žákům pár vřelých 
slov a popřála jim hodně štěstí do 
dalšího života. Po slovech paní 
ředitelky nastala dlouho očekáva-
ná chvíle, za doprovodu písně  od 
skupiny Aerosmith si žáci postup-
ně přebírali šerpy od svých tříd-
ních učitelek. Poté si vzali slovo 
žáci devátých tříd, aby poděkova-
li svým rodičům a pedagogům za 

péči a podporu, součástí poděko-
vání bylo předání květin a dárků. 
Následoval společný zpěv devá-
ťáků, který nezanechal nejedno 
oko suché, završený 
slavnostní m přípitkem žáků a je-
jich třídních učitelek. Všem se 
slavnostní okamžiky velice líbily 
a domů jsme odcházeli s příjem-
nými pocity.                                               

Magdalena Nedbálková

Když se poohlédneme za loňským 
rokem, zjistíme, že jsme vytřídili 
o mnoho tun některých složek od-
padu více než v uplynulých letech. 
Týká se to zejména papíru, kdy 
bylo za rok 2008 předáno k recyk-
laci 77 t, v roce 2009  111 t  a v roce 
2010 již 151 t. Dobře jsme na tom 
i s plasty, kterých bylo za rok 2008 
vytříděno a předáno 39 t,  v roce 
2009  40 t a v roce následujícím již 
51 t. Co se týče skla, tam se množ-
ství v průběhu uplynulých let příliš 
neměnilo, v roce 2008  jsme vytří-
dili a předali k recyklaci 56 t, v roce  
2009  54 t  a v roce následujícím  
55 t. Vytříděný odpad z příslušných 
kontejnerů svážejí Městské tech-
nické služby Bílina (MTSB), které 
k tomu používají klasický svozový 
vůz, stejný jako pro svoz směsné-
ho komunálního odpadu. V určený 
den v týdnu svážejí papír, jiné dny 
plasty a jindy sklo. Tříděný od-
pad putuje do zařízení společnosti 
Marius Pedersen a.s. v Teplicích, 
kde následně probíhá dotřiďová-
ní a zbavení tohoto vytříděného 
odpadu případných nepatřičných 
příměsí jiného odpadu. Pokud by 
však dovezený odpad obsahoval 
větší množství jiného odpadu, musí 
si MTSB odpad zpět naložit a od-
vézt na skládku, kde za tento odpad 
musí zaplatit poplatek. Pokud je 
vytříděný odpad v zařízení Marius 

Pedersen a.s. bez problémů přijat, 
náleží nám za jeho odevzdání neza-
nedbatelná finanční odměna. Proto 
je velmi důležité, aby byl odpad 
vždy správně vytříděn a vhozen 
do příslušného kontejneru, aby ani 
snaha ostatních nebyla marná.  
Ještě se zmíníme o zpětném odběru 
a recyklaci některých spotřebičů. 
Naše obec už několik let poskytuje 
občanům možnost třídit vysloužile 
spotřebiče – mimo jiné televizory 
a počítačové monitory. Analýza ne-
ziskové společnosti  ASEKOL s.r.o., 
která pro nás zajišťuje recyklaci ob-
čany vytříděných elektrozařízení, 
ukazuje, že díky zodpovědným ob-
čanům ušetřila naše obec  životnímu  
prostředí řadu surovin. Loni občané 
odevzdali k recyklaci 557 televizorů 
a 313 počítačových monitorů a dle 
studie společnosti ASEKOL tak 
ušetřili 129 kWh elektřiny, 2564 li-
trů ropy, 651 908 litrů vody a 5853 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
o 34 t CO2 a produkci nebezpeč-
ných odpadů  o 132 t. Výsledek stu-
die jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení je pro životní 
prostředí přínosný. Dík si zaslouží 
všichni, kteří elektroodpad nevy-
hazují do popelnice nebo dokonce 
do přírody, ale nosí ho do sběrného 
dvora. Dana Novotná, 

odbor životního prostředí

Vzpomínka
Dne 19. 7. 2011 uplynou 3 roky od úmrtí paní Marie Plévové.

Vzpomínají druh Václav Niš, synové a vnoučata. Děkujeme
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Schválilo:
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a společností ČEZ, a. s. 
Předmětem smlouvy je přijetí finanč-
ního daru ve výši 300.000 Kč na do-
vybavení lůžky na léčebně dlouhodo-
bě nemocných v Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o.  Bílina.
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a společností ČEZ, 
a. s. Předmětem smlouvy je přijetí fi-
nančního daru ve výši 350.000 Kč na 
vybavení Městské policie Bílina digi-
tálními radiostanicemi. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace, mezi městem Bílina 
a Ústeckým krajem, na realizaci pro-
jektu „Prázdninový příměstský tábor 
v Bílině (na ZŠ Praktická) v době od  
11.7. do 29.7.2011“.
■ Přijetí účelové dotace ve výši 
43.000 Kč od Ministerstva kultury 
ČR na rozšíření knihovního systému 
Clavius. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
z Programu podpory sociálního za-
čleňování ve městě Bílina na projekt 
„Komplexní péče o sociálně znevý-
hodněné a handicapované děti a jejich 
rodiče – rozšíření služeb SPC Bílina“ 
ve výši 156.000 Kč. 

■ Přijetí finančního daru Základní 
školou Lidická od ČEZ, a. s., ve výši:
• 300.000 Kč na podporu počítačové 
gramotnosti a školní informační obra-
zovky ZŠ Lidická. 
• 300.000 Kč na výměnu dlažeb a ve 
výši 250.000 Kč na vybudování mo-
derní školní knihovny v ZŠ Za Chlu-
mem. 
• ve výši 300.000 Kč na výměnu dla-
žeb v ZŠ Aléská.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory mezi městem Bílina a Stát-
ním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na akci „Zateplení a výmě-
na oken MŠ Síbova“ v celkové výši 
2.317.094,10 Kč. 
■ Závěrečný účet města za rok 2011, 
v souladu se zněním § 17 odst. 7 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
bez výhrad.
■ Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 27.04.–
01.06.2011.

Zamítlo:
■ Žádost společností SORTING So-
lutions, s. r. o., a SOMET CZ, s. r. o., 
o prodej pavilonu č. 6 bývalé ZŠ Tep-

lické Předměstí spolu s pozemkem p. 
č. 1683/104 o výměře 551 m2 k. ú. Bí-
lina za cenu 1.500.000 KČ.   
■ Žádost obecně prospěšné společ-
nosti Domovem české hudby Praha 
o uskutečnění koncertu k výročí naro-
zení skladatele a houslisty Jana Ignáce 
Angrmayra, rodáka z Bíliny. 
■ Nabídku manželů Jaroslava 
a Lenky Třešňákových na převod 
investic vynaložených na vybudo-
vání části autobusového nádraží 
a uložilo tajemníkovi městského 
úřadu vytvořit pracovní skupinu, 
která připraví návrhy pro případnou 
možnost vykoupení vynaložených 
investic. 

vzalo na vědomí:
■ Plnění usnesení zastupitelstva měs-
ta, kterým bylo tajemníkovi městské-
ho úřadu uloženo zajistit vytyčení 
a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví 
města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina.
■ Splnění usnesení zastupitelstva 
města, kterým bylo starostovi města 
uloženo zařadit na program příští-
ho zasedání zastupitelstva města 
projednání žádosti pana Petra Zil-
chera na prodej části pozemku p. 
č. 2372/9 a 2372/169 k. ú. Bílina 

a žádosti Kamila Černého na prodej 
části pozemku p. č. 2372/169 k. ú. 
Bílina, které byly projednávány na 
zasedání zastupitelstva města dne 
16.12.2010.
■ Návrh ZŠ Lidická na využití budo-
vy Kina Hvězda.
■ Rezignaci paní Jany Soukupové 
Michálkové na funkci členky Finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Bíli-
ny, k 01.06.2011.
■ Rozhodnutí správní rady o zrušení 
obecně prospěšné společnosti Bílin-
ské lázně k 01.09.2011.
■ Zápis z jednání finančního vý-
boru z 16.05.2011 a z 13.06.2011 
a zápis z jednání kontrolního výboru 
z 09.05.2011.

Zvolilo:
■ Paní Ing. Kateřinu Málišovou člen-
kou Finančního výboru Zastupitelstva 
města Bíliny.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

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

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 5. zasedání, 
které se uskutečnilo 23. 6. 2011 mimo jiné:

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina a TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU SOKOL, 
BÍLINA ve výši 7.000 Kč, z rezervy pro sportovní 
organizace, na činnost žákovského oddílu florbalu 
v roce 2011. 
■ Uzavření darovací smlouvy ve výši 8.000 Kč mezi 
městem Bílina a p. Karlem Bažantem na uspořá-
dání 7. ročníku amatérského nohejbalového turna-
je o pohár starosty města Bíliny, který se koná dne 
17.09.2011 v Bílině. 
■ Přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře 
ve výši 6.194 Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín.
■ Podání žádosti o dotaci do Operačního programu 
životního prostředí na projekt „Hřbitov Bílina – ob-
nova zeleně.“
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor 
na Mírovém náměstí 87 pro činnost prodejny knih 
Ireně Mazánkové, Husova 888, 441 01 Podbořany, IČ 
61354198, s účinností od 01.07.2011 na dobu určitou 
do 30.06.2012 za úhradu spotřebovaných energií.
■ Zařazení akce „Letní amfiteátr – zdvihací plošina“ 
do rozpočtu roku 2012. 
■ Akční plán zlepšování Městského úřadu Bílina 
v předloženém znění.
■ Uzavření dohody o spolupráci při přípravě a reali-
zaci projektu „Integrované centrum prevence“ mezi 
městem Bílina a ČR – Úřad vlády České republiky. 
■ Změnu termínu konání schůze rady města z 20.7. 
na 15.7. 2011. 
■ Opravu střídacích lavic na zimním stadionu firmou 
Delta Sign, Praha. 
■ Provedení auditu ve společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení, s. r. o., firmou Agis, s. r. o., dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti, Mgr. Petrem 
Boudou. 

rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídka zakázky malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci:
• Vybavení dvou učeben ZŠ Za Chlumem interak-
tivním systémem je firma Pavel Prosický – TP Net, 
Návětrná 598/2, Ústí nad Labem.
• Vybavení počítačové učebny ZŠ Za Chlumem je Pavel 
Prosický, TP Net, Návětrná 598/2, Ústí nad Labem.
• Zadat zhotovení 5 ks dveří včetně repase obložko-
vých zárubní v kancelářích Městského úřadu v Bíli-
ně, firmě INTERYSS, s. r. o., Litvínov.
•  „Oprava sochy sv. Antonína“ , prof. P. Sieglovi, 
(jedná se o specializovanou zakázku)
•  „Oprava omítky na jižní fasádě (štítová stěna) 
DDM v Bílině“ , firmě H.P.M. Servis,    
  Most, (jedná se o specializovanou zakázku)

Souhlasila:
■ S použitím znaku města HC DRACI Bílina v pro-
storách zimního stadionu, na ledové ploše, na dre-
sech a na propagačních materiálech. Znak města 
bude použit v souladu s OZV města Bíliny č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich užívání. Znak lze 
užívat v barevném i monochromním provedení v po-
době dané popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě 
s jeho obsahem. 
  

vzala na vědomí:
■ Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu Bílina 
z 20.06.11.
■ Zprávu k plnění opatření stanovených v Plánu od-
padového hospodářství města Bíliny. 
■ Zápis z jednání komise pro školství, kulturu a sport 
z 06.06.2011 a zápis z komise pro účelné a hospodár-
né využívání finančních prostředků a majetku města 
z 20.06.2011.

Rada města Bíliny na své 15. schůzi konané 29. 6. 2011 mimo jiné: Project
element Bílina 2011
Taneční skupina Dance2xs, ve spo-
lupráci s KC Kaskáda, pořádá ve 
dnech 11.07.2011-15.07.2011 letos již 
7. ročník letního tanečního workshopu 
v Bílině. Opět vás budou učit členové 
Dance2xs a zajímaví hosté včetně za-
hraničního lektora Prestona Mui z Los 
Angeles. Neváhejte a s registrací ne-
čekejte. Všechny informace včetně 
online přihlášky najdete na webových 
stránkách www.dance2xs.cz. 
O skupině: Taneční skupina Dan-
ce2xs Prague vznikla v roce 2004 
jako součást celosvětové Dance2xs 
corporation. Hip-hop, moderní jazz, 
new style, R´n´B, progressive – tento 
lehký výčet tanečních stylů ilustruje 
počáteční zaměření skupiny. Potře-
ba neustrnout žene jednotlivé členy 
skupiny objevovat a poznávat nové 
taneční styly, hledat inspiraci v umění 
světových tanečníků a v sobě sama 
a získané poznatky představují české-
mu divákovi. Právě díky tomu zača-
ly v rejstříku Dance2xs nacházet své 
místo další směry moderního tance, 
house dance, lockin, poppin, wacking, 
break dance, body drumming, ale také 
akrobacie, step a další a zpestřily ta-
neční portfolio Dance2xs.
Dance2xs znamená především sy-
nonymum pro taneční všestrannost. 
Vždy si je vědoma toho, že pouze 
usilovná práce, osobitý projev a neo-
třelost výkonu jsou ty prvky, které ji 
odlišují od průměru.
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Poslední dubnový víkend hostil 
bikrosový oddíl TJ Slovan Pra-
ha Bohnice dva závody, sobotní 
Velkou cenu Prahy a nedělní In-
ternational BMX race. Oba tyto 
závody byly také generálkou 
na další dvojzávod Mistrovství 
Evropy Junior/Elite, v pořadí již 
5. a 6., které byly na programu 
o týden později. Závodu se sa-
mozřejmě zúčastnila i bílinská 
opora místního klubu BMX 
Bílina Matěj Chalupný, který 
oba závody právě pojal jako 
přípravu a seznámení se s nově 
vybudovanou dráhou na nad-
cházející ME. Oba závody byly 
okořeněny mezinárodní účastí, 
a tak konkurence byla veliká. 
Nutno také podotknout, že zá-
vodu se zúčastnil i další bílinský 
bikrosař Michal Schuran, který 
sbíral první mezinárodní zkuše-
nosti a jehož výkon stojí také za 
pochvalu, vždyť mnohonásobně 
ostřílenějším soupeřům nedaro-
val na trati zadarmo ani metr. 
Matěj se po oba dny dostal bez 
větších problémů až do finálové 
osmičky, kdy v sobotu po nevy-
dařeném startu a boji o medai-
lová umístění v první zatáčce 
ztratil natolik, že z toho v cíli 
bylo „až“ sedmé místo. Nedělní 
finálový start se Matějovi pove-
dl na výbornou, z první zatáčky 
se vyřítil na prvním místě, aby 
na konci druhé rovinky na jed-
nom ze skoků upadl a přivodil si 
tak zranění zápěstí, které si na-
konec vyžádalo měsíční léčení. 
Tudíž sen o finálovém umístění 

a zisku co možná nejvíce bodu do 
seriálu ME před domácím publi-
kem na nadcházejícím dvojzávodu 
ME se rozplynul. Při pomyšlení 
na skvěle rozjetý seriál ME bylo 
zklamání ještě větší, neboť Matěj 
okupoval po závodech v Belgii 
a Francii krásné pětadvacáté místo 
v juniorské elitě. 
 Po nucené měsíční pauze pokra-
čovala sezóna o první červnový 
víkend 7. a 8. dílem seriálu ME 
ve Švýcarském městečku Win-
terthur. Na závod Matěj odjížděl 
s rozpačitými dojmy, vždyť téměř 
měsíc nemohl trénovat na kole, na 
programu byla díky zranění pouze 
„suchá“ příprava. Jenže hned první 
sobotní kvalifikační jízda ukázala, 
že se pauza na výkonnosti vůbec 
nepodepsala. Všechny tři kvalifi-
kace dokončil Matěj na třetím mís-
tě, což zaručovalo přímý postup do 
čtvrtfinálové jízdy, kde se již jede 
KO systémem, tedy jen jedna jízda 
a první čtveřice postupuje. Postup 
z kvalifikace byl již pro Matěje 
jakýsi dílčí úspěch. Jenže Matěj 
opět ukázal srdce bojovníka, když 
ve čtvrtfinálové jízdě sice vyjížděl 
z první zatáčky na šestém místě, 
avšak precizní jízdou se postupně 
probojoval až na postupovou čtyř-
ku a semifinále a tím pádem postup 
mezi top šestnáctku byl doma. Spo-
kojený Matěj již přijímal od kolegů 
gratulace, jenže před námi byla 
ještě semifinálová jízda a naděje se 
probojovat do historicky prvního 
finále mezi juniorskou elitu. Semi-
finálový start špatný, výjezd z prv-
ní zatáčky na sedmé příčce a ná-

sledovala stíhací jízda. Ve druhé 
zatáčce krásně Matěj přečetl stopu 
jezdců bojujících před ním o postu-
pové pozice, podjel hned pět sou-
peřů najednou a za hlasité podpo-
ry českých fanoušků se řítil vstříc 
prvnímu finále na ME! Úspěch byl 
doma! Matěj ještě ve finále niko-
mu nic zadarmo nedal, dva soupeře 
předjel a vyjel si tak konečnou 6. 
příčku! „Bylo to super, jak jsem 
vyjel v semifinále na druhém mís-
tě, věděl jsem, že když neudělám 
chybu, finále je moje. Podařilo se 
a jsem moc rád. Finále jsem si ná-
ramně užil, vůbec bych se nezlobil, 
kdybych to zopakoval hned zítra.“ 
dodal spokojeně Matěj.
 A jak to nejen ve sportu chodí, jed-
nou je člověk nahoře, podruhé zas 
dole. Přesně takto rozpačitý víkend 
Matěj zažil. První nedělní kvalifi-
kace, defekt na zadním kole a pád 
v první zatáčce. Druhá kvalifikač-
ní jízda, opět pád v první zatáčce 

a konec nadějím na postup do 
dalších bojů. Třetí jízdu již psy-
chicky „odevzdaný“ Matěj dojel 
na šestém místě. „Co na to říci, 
to je sport. Včera finále, dneska 
tohle. A přesně tohle dělá bikros 
krásným, i když bych raději více 
těch sobot než nedělí….“ dodal 
s úsměvem trenér Zdeněk Cha-
lupný ml.
 Seriál ME pokračuje za čtrnáct 
dní v anglickém Birminghamu 
a jen díky partnerům Fincen-
trum,a.s., FITA-servis jeřábů, 
Suroviny Ivo Koželuh, město 
Bílina, Severočeské doly Cho-
mutov, ÚAMK a AVZO může 
město Bílinu reprezentovat na 
mezinárodní úrovni tento místní 
talentovaný sportovec. Mezitím 
však také začíná i domácí vr-
cholný seriál Mistrovství ČR, 
tak snad bílinský oddíl přiveze 
další cenné skalpy.
Mgr. Zdeněk Chalupný ml., trenér

Příprava na II. hokejovou ligu nabírá v Bílině obrátky. Draci koupili třetí nejvyšší soutěž od Chrudimi. Ve skupině budou mít za soupeře 
Řisuty, Milevsko, Klášterec nad Ohří, Děčín, Sokolov, Písek, Benešov, Jablonec nad Nisou, Kobru Praha a Klatovy.

Bílinský hokejový svátek již klepe na dveře
Při pohledu do 14leté historie 
bílinských Draků vidíme, že 
v minulosti na řadu soupeřů již 
narazili. Ještě v krajském přeboru 
hráli s Kláštercem a Jabloncem, 
v kvalifikaci o druholigovou ba-
ráž podlehli Řisutům a v baráži 
hráli v roce 2002 s Klatovy, když 
doma vyhráli a v Klatovech pro-
hráli. Trenérem a sportovním ma-
nažérem nového mužstva je býva-
lý hráč a úspěšný trenér Miroslav 
Kanis. „Zatím mám v přípravě 18 
hráčů, trénujeme od 7. května, ale 
s dalšími osmnácti jsme v jedná-
ní. Patří sem jak zkušení hráči, tak 
mladí hokejisté, kteří absolvovali 

juniorskou extraligu.“ Na otázku, 
kde dosud hráči působili, Kanis 
řekl, že v Ústí nad Labem, Mostě, 
Chomutově, Karlových Varech, 
Kadani, Litvínově, Litoměřicích, 
Mělníku a Lounech. Z bílinských 
hráčů jsou připraveni Lhotka, 
Maďa, Jirkovský a Šikl. 
Dojednány jsou první příprav-
né zápasy, začínají na domácím 
ledě od 18 hodin – 18.srpna Dě-
čín, 19. srpna Sokolov a 23. srp-
na Řisuty. Venku bude přípravný 
zápas s Řisuty ve Slaném, v Dě-
číně a Klášterci. Druholigovou 
premiéru si v Bílině odbudou 
14.září a soupeřem budou velice 

silné Klatovy. „První zápas bude 
dárkem všem příznivcům ledního 
hokeje a nebude se vybírat vstup-
né. A vlastně celá druhá liga bude 
dárek pro všechny, co v minulých 
letech do hokeje v Bílině dělali,“ 
uvedl prezident HC Draci René 
Štěpánek. Základní vstupné bylo 
stanoveno na lidových 40 korun, 
důchodci, ženy a děti budou mít 
slevu. Domácí zápasy se budou 
hrát ve středu od 18 hodin, sobot-
ní od 17,30. V základní části ode-
hraje Bílina 20 zápasů doma a 20 
zápasů venku, základní část končí 
14.února. Prvních osm mužstev 
postupuje do play-off a to je cílem 

Draků. V první polovině soutěže 
bude hrát Bílina doma v tmavých 
dresech a ve druhé ve světlých. 
Podle vedení klubu by měl být 
rozpočet mužstva na sezónu do 
dvou milionů korun. O jeho na-
plnění se stará občanské sdruže-
ní SK HC Draci Bílina, které je 
součástí klubu. „Já jsem předse-
dou a mám na starosti sport, Jan 
Zeman místopředseda a jednatelé 
otec a syn Patrik a Jiří Karlovi 
mají na starosti finance,“ vysvět-
lil Kanis. A také poodhalil jedno 
z jmen, které by se mělo v sestavě 
objevit, brankař Ústeckých lvů 
Wegert.  ob

První finále v evropské juniorské elitě pro Matěje Chalupného!



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Ing. Jana Šimková, tel. 606 734 418, 
773 880 418. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.
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Malebné městečko je známé pořá-
dáním řadou kulturních, sportov-
ních i jiných akcí.
Tentokrát v souladu s atletickým 
programem probíhaly na přehradě 
poblíž stadionu i závody dračích 
lodí. Střelba ze startovních pistolí 
se proto ozývala neustále. V pro-
měnlivém počasí se borci z AK 
Bílina rvali o každý bod. Tradičně 
se mužstvo mohlo spolehnout na 
běžce, kteří jen v běhu na 800m 
získali celkem 22bodů. Lví podíl 
na celkovém bodovém součtu mají 
také trojskokani. AK Bílina díky 
jejich výkonům obsadila v trojsko-

ku 2.-5. místo, což znamenalo 30 
bodů. Ani jediná štafeta na 4x400m 
nezklamala, když obsadila velmi 
dobré 3. místo a brala tak 8 bodů. 
Se 165 body se AK Bílina umístila 
na 3. místě, které je v konkurenci 
Spartaku Praha 4, TJ Spartaku Tře-
bíč, Domažlic a dalších klubů více 
než uspokojivé.
Klubové ambice skončit do 3. místa 
v této sezóně tak rozhodně nejsou 
nereálné. Skvělá forma, výborná 
parta a dobrá nálada v týmu jsou 
předzvěstí obdobného výsledku 
i zbývající ligové utkání v srpnu 
v Praze. Mgr. František Podroužek

V prvním červnovém víkendu skončil 16. ročník Bílinské volej-
balové ligy. Dlouhá a napínavá soutěž přinesla v tomto ročníku 
66 zápasů ve 4 celodenních turnajích. Startovalo 12 družstev 
a hrálo se tím nejspravedlivějším systémem „každý s každým“. 
Všechna družstva tedy absolvovala 11 zápasů.

Adam Kouba (za číslem 76), Jaroslav Luč (106) a Jan Tománek (113) 
výrazně přispěli k bodovému úspěchu bílinské atletiky. Foto: Jaromír Říha

ligoví atleti váleli v Táboře
Po skvělém druhém místě I. Atletické ligy (sk. A) ve 2. kole, které 
se konalo v Českých Budějovicích, zavítali bílinští atleti poslední 
červnový víkend do Tábora. 

Tři nejlepší týmy
letošního ročníku

Bílinské
volejbalové ligy.

Foto: Václav Weber

DETO

WC SRPŠ ELE

DeTO obhájilo
v Bílinské lize

prvenství1
2 3

Nádherné, téměř letní počasí ve 
všech 4 víkendech, kdy volejba-
listé svou soutěž hráli, umožnilo 
plně využít přednosti sportovní-
ho areálu v Tyršově zahradě. Tři 
vzorně připravené a plně funkční 
volejbalové kurty, dvanáct dobře 
spolupracujících družstev a tři 
kvalifikovaní a obětaví rozhod-
čí, to byl předpoklad pro hladký 
průběh volejbalového maratónu.
Úroveň 16. Ročníku byla velmi 
dobrá a napovídá o stále lepší vý-
konnosti většiny družstev. To pla-
tí především o družstvech z horní 
poloviny konečné tabulky. Od 
prvního hracího dne se na čele 
průběžné tabulky pohybovala 
družstva, která svou výkon-
nost osvědčila již v minulých 
ročnících: DETO, DOLY, 
SOKOL, BOMBARĎÁCI. Kolí-
savé výsledky některých družstev 
byly způsobeny nepravidelnou 
docházkou na jednotlivé hrací 
dny. Turnaj gradoval v posledním 
zápasu celé soutěže mezi družstvy 
ELE a SOKOLA. Vítězstvím si 
ELE mohlo zajistit překvapivé ví-
tězství v celé soutěži. SOKOLO-
VÉ ale byli proti a v zápase velmi 
dobré úrovně zvítězili 2:1. Tím 
otevřeli cestu k celkovému prven-
ství obhájit si loňského primátu 
družstvu DETO. V tomto posled-
ním zápase podal výborný výkon 
smečař sokolů Nikola Ferstel, kte-

rý byl později vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje v kategorii mužů. 
Nejlepší hráčkou 

mezi ženami byla Květa Loukoto-
vá z 3. Družstva konečné tabulky 
ELE. Druhé místo obsadilo druž-
stvo WC SRPŠ, které jako jediné 
využívá možnosti zařadit do druž-
stva na místo libera. 
Hráče soutěží ČVS. Neúspěchem 
je konečné umístění někdejších 
vítězů BVL družstev DOLY 
a BOMBARĎÁCI. Pořadatelé 
jsou spokojeni se zájmem všech 
družstev o start v 17. Ročníku 
BVL 2012, který vyjadřuje závaz-
nou přihláškou. Jaromír Jirásek

konečná tabulka:
1. DETO 11 19 19:5
2. WC SRPŠ 11 19 19:7
3. ELE 11 19 19:10
4. kALiči 11 18 18:10
5. SOKOL 11 16 16:10 / 573:508 = míče
6. BoMBY 11 16 16:10 / 577:524 = míče
7. doLY 11 12 12:14 / 583:536 = míče
8. KONOPÍ 11 12 12:14 / 492:477 = míče
9. koSToMLATY 11 10 10:17
10. TGS 11 8 8:18
11. MACHŘi 11 7 7:19
12. kAMikAdZE 11 -3 0:22 / 3x skreč, odečteny 3 b.




