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Do školních lavic bílinských základních škol (Aléská, Lidická, Za 
Chlumem, Praktická spadá pod kraj) usedlo v letošním školním 
roce na 200 dětí. Otevřeno bylo celkem 9 prvních tříd. Bílinské 
prvňáčky přivítal ve škole starosta Josef Horáček, který k nim 
krátce promluvil a popřál jim hodně štěstí ve škole. Velký kornout 
a za ním v lavici napjatý zvídavý prvňáček – tento obrázek si vět-
šina rodičů uchová ve své paměti po celý život. 

DVĚ STOVKY BÍLINSKÝCH DĚTÍ ŠLY POPRVÉ DO ŠKOLY

● Bílina je rozkopaná pro horkovod ● Do fontány nalili vandalové pěnu ● Sochy odvezou restaurátoři ● Jste spokojeni se službami 
městského úřadu? ● Chystá se Babí léto na Kyselce ● Denisa Králová je vicemistryní světa ● HC Draci hledají malé posily ●

Na tenis v Bílině přijel Petr Rychlý a Jiří Krampol

Cenu útěchy získala dvojice 
Žofková - Rychlý.

První místo patřilo dvojici 
Gřundil - Holomoj.

V sobotu 3. 9. už od rána svítilo sluníčko a kolem 9. hodiny se to na tenisových kurtech u Kyselky hemžilo nedočkavými hráči. Začínal 
totiž turnaj Kaskáda cup 2011.

Ve čtyřhrách se na antuce utkalo 
celkem 32 hráčů. Skladba tenistů 
byla opravdu velmi pestrá, od zá-
stupců bílinské radnice až po me-
diálně známé tváře jakými jsou 
herci Daniel Rous, Petr Rychlý, 
Jiří Krampol a hlasatel Alexander 
Hemala. Bílinský starosta Josef 
Horáček v letošním roce nehrál 
kvůli bolavým zádům, ale o to 
více fandil ostatním. Opravdu 
bylo na co koukat. Náhodným 
rozlosováním vznikly oprav-
du zajímavé dvojice. Jediný, 
kdo mohl ovlivnit výběr své-
ho parťáka, byla jediná hráčka 
turnaje – Katka Žofková. Přála 

si hrát s Petrem Rychlým a určitě 
nelitovala. Herec a bavič nezapřel 
svou profesi ani při sportu a neu-
stále hýřil vtipem. Atmosféra ce-

lého turnaje byla 
velmi příjemná 

a přátelská. Známé osobnosti 
okamžite mezi ostatní zapadly 
a Petr Rychlý si dokonce se všemi 
potykal. Proč ne, vždyť sport spo-
juje a na sportovištích většinou 
padají jakékoliv 

bariéry. Dvojice byly rozděleny 
do dvou skupin. Ve skupině hrál 
každý s každým, přičemž postu-
povaly první dva týmy ze skupi-
ny. Každého pak čekal minimál-
ně ještě jeden zápas. Ti, kteří se 
nedostali na postupová místa, 
měli možnost pokračovat ve sku-
pině útěchy. Nakonec se ukázalo, 
a Katka Žofková s Petrem Rych-
lým by to jistě potvrdili, že nej-
více si zahrály ty dvojice, které 
více prohrávaly. Zmiňovaný 
pár tuto skupinu nakonec vy-
hrál. V opravdovém finále se 

nakonec z vítězství radovala dvo-
jice Gřundil – Holomoj. simi

Na některých školácích bylo vidět 
nadšení z nového prostředí a ka-
marádů, na jiných velká nervozita 
a možná nějaká ta slzička. Zatím-
co většina dětí, která 
usedla do školních 
lavic, prošla zápi-
sem a s nástupem do 
školy počítala, začá-
tek školního roku 
zpestřili ředitel-
kám škol i rodi-
če, kteří u zá-
pisu nebyli 

a najednou si uvědomili, že by 
jejich dítě mělo chodit do školy. 
Vše se tak v případě doložení po-
třebných dokumentů dítěte vyře-
šilo během chvíle a do lavic moh-

li usednout 

i školáci, se kterými se předem 
nepočítalo. Podle ředitelky ZŠ Za 
Chlumem Evy Flenderové je tato 
praxe běžná a vždy se na začátku 

roku ještě pár „zatoulaných“ prv-
ňáčků objeví. Nezbývá než všem 
školákům popřát hodně úspěchů 
a učitelům pevné nervy. simi
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „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

Zloděje prozradila 
konzumace bonbonů 
 Drzost zlodějů, kteří ne-
váhají krást za bílého dne 
a navíc před svědky se v pá-
tek 2. září nevyplatila dvo-
jici mužů, kteří v jednom 
z bílinských supermarketů 
odcizili větší množství bon-
boniér.  
Svědci, kteří 
krádež viděli, 
upozornili hlíd-
ku Městské poli-
cie Bílina a ukázali 
jim pachatele. Ti 
po spatření stráž-
níků vzali oka-
mžitě nohy na 
ramena a snažili 
se zmizet v jed-
nom z nedalekých 
činžovních domů. Hlídka MP 
s přivolanou posilou prohle-
dala společné prostory domu, 
avšak po zlodějích jakoby 
se země slehla. Strážníci si 
byli jisti, že zloději musí být 
v některém z bytů. To se po-
tvrdilo, když se zpoza dveří 
jednoho bytu se začaly ozý-
vat specifické zvuky celofá-
nu provázející rozbalování 
bonboniéry. Jedna hlídka se 
proto ukryla v domě a druhá 
naoko z místa odjela. Netrva-
lo dlouho a spadla klec. Když 
si pachatelé mysleli, že je 
vzduch čistý, udělali chybu. 
Vyšli z bytu a bezstarostně 
konzumovali odcizené čo-
koládové bonbony. Nakonec 
ani nezapírali. Oba skončili 
na místním oddělení Policie 
ČR.  Jak uvedl jeden ze za-
sahujících strážníků, za krá-
dež pachatelům hrozí až dva 
roky odnětí svobody, navíc 
po jednom z pachatelů bylo 
vyhlášeno pátrání Policie 
ČR. Pachatelé byli zadrženi 
i díky občanům, kteří stráž-
níkům mezi domy ochotně 
ukazovali, kudy zloději před 
hlídkou utíkali.
 František Krejčí

Pátráme po dvou zlodějích
Dvojici dosud neznámých zlo-
dějů, kteří okradli starší ženu, 
hledají bílinští policisté. V úterý 
kolem půl desáté ráno přistoupili 
zezadu k poškozené, která šla po-
dél řeky, jeden z pachatelů vytrhl 
ženě z ruky kabelku a oba se ná-
sledně dali na útěk. Oznamovatel-
ce se část odcizených věcí vrátila, 
strážníci Městské policie Bílina 
našli odhozenou peněženku s do-
klady v parku, další věci ode-
vzdali poctiví nálezci na služebnu 
strážníků. Pachatelům, kteří si 
„přilepšili“ jen o několik desítek 
korun, hrozí v případě dopadení 
za přečiny krádeže a neoprávně-
ného opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku trest 
odnětí svobody až na dvě léta.

Kdo viděl nehody?
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedených doprav-
ních nehod o spolupráci. 
K první nehodě došlo dne 3. září 
2011 v 19.30 hodin v Bílině, u ga-
ráží Sunn, kdy nezjištěný řidič 
s neustanoveným vozidlem srazil 
mladistvého chodce, který pře-
cházel vozovku mimo přechod 
pro chodce od garáží směrem 
k lávce přes silnici 1/13 a z místa 
nehody ujel.
K druhé dopravní nehodě do-
šlo dne 5. 9. 2011 v 15.30 hodin 
v Bílině na křižovatce u prodejny 
stavebnin Černý. Střetla se zde 
dvě osobní vozidla tovární znač-
ky Peugeot 508 a Škoda Fabia, 
v době střetu byla křižovatka ří-
zena světelnou signalizací. Oba 
zúčastnění řidiči tvrdí, že do kři-
žovatky vjeli na zelený signál.
K další nehodě došlo v době od 
19.00 hodin dne 5. 9. 2011 do 
08.30 hodin dne 6. 9. 2011 v Krup-
ce, ul. Lipová u hřbitova. Dosud 
nezjištěný řidič neustanoveným 
vozidlem poškodil hřbitovní zeď 

po pravé straně komunikace ve 
směru jízdy na centrum a z místa 
nehody odjel. Policisté na zdi za-
jistili stopy červeného laku a čer-
ného plastového nárazníku. Dle 
úlomků zadního světla nalezených 
na místě se pravděpodobně jedná 
o vozidlo Škoda Felicia.
Čtvrtá nehoda, kterou policisté 
vyšetřují, se stala dne 6. 9. 2011 
v době od 06.30 do 09.30 hodin 
v Bílině, ul. Pražská. Neznámý ři-
dič nezjištěného vozidla poškodil 
levou zadní část zaparkovaného 
automobilu zn. Hyundai a z místa 
nehody ujel. 
Veškeré poznatky k nehodám lze 
sdělit na Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 
974 439 262 (260), nebo na bez-
platnou linku 158.

Spravedlnosti dlouho neunikal
Ze zločinu loupeže obvinili po-
licisté teprve 18letého mladíka, 
který v Bílině přepadl o rok star-
šího poškozeného. Koncem srpna 
v podvečer zezadu skočil na ozna-
movatele, následně ho začal škrtit 
a pod pohrůžkou násilí ho donutil 
k vydání finanční hotovosti ve 
výši 300 korun a krabičky ciga-
ret. Následně se ho ještě pokusil 
několikrát udeřit. Během několika 
dnů policisté zjistili totožnost pa-
chatele, kterému hrozí trest odnětí 
na dvě léta až deset let.

Kaskadérský kousek
Šperky v hodnotě 20 tisíc korun 
odcizil dosud neznámý pachatel 
z bytu v Bílině. Lapka si zvolil 
poněkud netradiční cestu, kterou 
dovnitř vnikl. Nejdřív se z chod-
by panelového domu dostal na 
střechu, odkud za pomoci hromo-
svodu sešplhal na balkon v desá-
tém poschodí, následně překonal 
okno a vnikl do bytu. Stejnou ces-
tou s lupem z místa činu odešel. 
V případě dopadení hrozí zloději 

za jeho „kaskadérský“ kousek až 
tři roky za mřížemi.

Kabely nestihli prodat 
Sdělení podezření z přečinu krá-
deže si z rukou bílinských poli-
cistů převzala dvojice mužů ve 
věku 42 a 25 let. V podvečerních 
hodinách se vyšplhali po hromo-
svodu bývalé školní jídelny do tří-
metrové výšky, a následně vnikli 
nezajištěným oknem do objektu. 
Uvnitř vytrhali a vyřezali elek-
trické kabely různých typů, které 
chtěli zpeněžit v některé z vý-
kupen sběrných surovin. Jejich 
řádění ale učinili přítrž strážníci 
městské policie, kteří oba zloděje 
zadrželi a předali policistům.    

Zámek zloděje neodradil
Ani zámek, kterým měl majitel 
zajištěné jízdní kolo, neodradil 
dosud neznámého pachatele od 
krádeže. Lapka vnikl do sklepních 
prostor panelového domu v Bí-
lině, kde následně z kočárkárny 
odcizil horské kolo. Neodnesl si 
ho ale celé, přední ráfek měl totiž 
majitel pevně připoután k jinému 
kolu. Zloděj si však poradil, z dal-
šího kola odcizil pouze přední ráf-
ek s pneumatikou a odcizené díly 
smontoval, a tak si vlastně odvezl 
celé jízdní kolo. Celková škoda 
dosáhla částky 4 tisíce korun, pa-
chateli hrozí v případě dopadení 
až tři roky za mřížemi. 

Z bytu zmizely šperky
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do bytu v prvním poschodí pa-
nelového domu. Zloděj překonal 
okno vedoucí do bytu, ze kterého 
následně odcizil zlaté šperky, pe-
níze a elektroniku. Celková škoda 
byla vyčíslena na 66 tisíc korun, 
po pachateli a odcizených věcech 
policisté ve spolupráci s krimina-
listy intenzivně pátrají.

Během chvilky přišel o své věci
O mobilní telefon, peněženku 
s finanční hotovostí a doklady 
a navíc i o oděvní svršky přišel 
návštěvník bílinského koupaliště. 
Během chvíle, kdy se šel mladík 
osvěžit do bazénu, mu neznámý 
pachatel odcizil jeho odložené 
věci v hodnotě přes osmnáct tisíc 
korun. Policisté ve věci zaháji-
li úkony trestního řízení ve věci 
přečinů krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku a po pacha-
teli i odcizených věcech intenziv-
ně pátrají.

odcizili větší množství bon-

Svědci, kteří 
krádež viděli, 
upozornili hlíd-
ku Městské poli-
cie Bílina a ukázali 
jim pachatele. Ti 
po spatření stráž-
níků vzali oka-
mžitě nohy na 
ramena a snažili 
se zmizet v jed-
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Jeden pytlík jaru a fontáno vař! Pošta Za Chlumem 
má od 1. 9. delší 
otevírací hodiny
Od 1. 9. 2011 došlo k rozšíření 
hodin pro veřejnost pošty Bíli-
na 4, tedy v sídlišti Za Chlumem. 
Zatímco u původní otevírací doby 
museli občané počítat s dvouho-
dinovou polední přestávkou, nyní 
pro ně bude pošta otevřena bez 
přestávky, od 
8 – 17 hodin. 
Občané jistě 
toto rozšíření 
uvítaji.

Když už je něco nově postave-
né nebo opravené, větši-
nou to ve své plné pa-
rádě dlouho nevydrží, 
díky vandalům. Po 
ulomených světlech 
v kašně na náměstí 
se terčem lumpáren 
stala i nová fontána  
u radnice.  Nějaký vti-
pálek do ní vhodil pytlíky 
s jarem a pěnová „paráda“ na sebe 
nenechala dlouho čekat. Jak uvedl Tomáš Pavel 
z odboru nemovitostí a investic, po tomto nejap-
ném žertu byla fontána odstavena a vyčištěna. Vše 

provedla již zaškolená obslu-
ha z technických služeb.  

Kruhák bude nyní osá-
zen zelení a ozdobný-
mi kameny.  Že by 
na něm byly pěkné 
nějaké květiny? To 
sice ano, ale jejich 

údržba by byla mno-
hem náročnější. Kruhový 

objezd je obecně poměrně 
nebezpečné místo pro pohyb člově-

ka. Údržba jak fontány, tak i zeleně kolem ní musí 
být s ohledem na bezpečnost pracovníků rychlá 
a co nejjednodušší. simi

Co se kope ve městě?
HorkovodSpolečnost ČEZ Teplárenská, a.s. nedávno informovala o chysta-

ném vybudování horkovodního napáječe z Elektrárny Ledvice. 
Bílinské domácnosti ušetří na teple.

Přepojení plynových kotelen na 
horkovod z Elektrárny Ledvice  
bude ovšem přínosem i pro samot-
né město. „Pochopitelně ušetříme 
na investičních i provozních ná-
kladech, ale co je rovněž důležité, 
významnou měrou poklesnou ve 
městě emise škodlivých látek. 
Samozřejmě, že jedním z rozho-
dujících faktorů byla i skutečnost, 
že ročně ušetří  nemalou finanční 
částku i samotní obyvatelé Bíli-
ny. Proto jsme jako město šli do 
tohoto společného projektu,“ po-
znamenal Josef Horáček, starosta 
Bíliny. Práce již začaly a v centru 

města se pohybují bagry, nákladní 
auta a dělníci. Akce si vyžádá ur-
čitá dopravní omezení. 
Vzhledem k tomu, že horko-
vod povede skrz naskrz Bílinou, 
budou v následujících týdnech 
a měsících rozkopané velmi frek-
ventované ulice ve středu města. 
Práce začaly v ulici M. Majerové 
a budou v nejbližších dnech po-
kračovat v Břežánské ulici. Dále 

se budou přesouvat na Mírové 
náměstí, Seifertovou ulicí, přes 
ulici Na Zámku do Tyršovy až 
na Pražskou. Z druhé strany od 
Penny marketu půjde horkovod 
Pivovarskou ulicí přes Pivovarské 
náměstí podél Litoměřické. Aktu-
ální je však teď momentálně střed 
města. Jak uvedla Erika Antošová 
z odboru dopravy, v příštím roce 
budou práce pokračovat na Praž-
ském předměstí.
V rámci Ústeckého kraje regio-
nálně významný společný pro-
jekt města Bíliny a teplárenské 
společnosti ze Skupiny ČEZ je 

naplánován do tří etap. „První 
proběhne ještě do konce letošní-
ho roku a bude obnášet realizaci 
nových přípojek v centru města. 
Podmínkou ovšem je úspěšné do-
končení stavebního řízení. Druhá 
je naplánovaná na rok 2012,  kdy 
dojde k přepojení kotelen PP1 
a PP2 na nově vybudovaný hor-
kovod.  Ve třetí etapě počítáme 
s dokončením posledních přípo-

jek, přičemž by měla skončit do 
konce roku 2015,“  říká Vladimír 
Gult, generální ředitel ČEZ Teplá-
renská, a. s. 
Na centrální zásobování teplem 
budou v centru připojeny měst-
ské objekty, v nichž sídlí Správa 
sociálních služeb, odbor dopravy 
MěÚ, Základní umělecká škola, 
plavecká hala, zimní stadion 
a další. Z mimoměstských pak 

například půjde o administrativ-
ní budovu Severočeských dolů. 
U všech je předpokládáno, že  
ročně budou zásobovány teplem 
ve výši 27 TJ. Dalších 42 TJ tep-
la bude ročně určeno pro  Hor-
nickou nemocnici s poliklinikou 
a bytové objekty v lokalitě Praž-
ské Předměstí. V případě byto-
vých jednotek se jedná o 1 150 
domácností.
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Začínají školení excelu. 
Jsou rychle obsazená.

Před kostelem byl odhalen obnovený 
kříž Ježíše Krista 

Bílinská firma
se dostala do finále 

Vodafone firma roku 2011
Dvacítka nejúspěšnějších firem 
a živnostníků Ústeckého kraje 
bojovala 8. září o krajské titu-
ly šestého ročníku podnikatel-
ských soutěží Vodafone Firma 
roku 2011 a Era Živnostník roku 
2011. Živnostenský titul obhaju-
je loňský vítěz Vlastislav Stárek 
z Litvínova, soupeřem mu bude 
mimo jiné i trenér koní, kovotla-
čitel nebo provozovatelka eko e-
shopu. Ve finále se objevila také 
bílinská firma ADH, s. r. o. Titul 
firma roku bohužel nezískala, 
ale i tak je její účast ve finále 
úspěchem.

Medailonek firmy

ADH, s. r. o.
Bílina

Společnost byla založena 
v roce 1992. Zajišťuje vni-
trostátní a mezinárodní ná-
kladní přepravu, operativní 
leasing a pronájem osobních 
vozidel, rychloservis a pro-
nájem skladových prostor. 
Od roku 2000 se soustředí na 
provozování silniční autodo-
pravy a poskytování spedič-
ních a logistických služeb.

Vzdělávání v eGon centru Bílina 
pokračuje. Po prázdninové pře-
stávce opět začínají na bílinském 
městském úřadu vzdělávací kur-
zy pro úředníky, ale i zastupitele 
a zástupce ze spádových obcí. Za-
tímco úředníci městského úřadu 
ve velké míře možnosti bezplat-
ného školení využívají, ostatní 
zmiňovaní příliš ne. A to je škoda. 
Starosta města Josef Horáček tak 
apeluje na zastupitele, aby i oni 
využili možnosti bezplatných 
kurzů a zdokonalili své praktické 
znalosti ve wordu nebo excelu. 
Bez těchto programů se v dnešní 
době málokdo při své práci obe-
jde a upřímně, málokdo je ovládá 
natolik dobře, aby si nepotřeboval 
prohlubovat znalosti a především 
pak praktické zkušenosti, které 
ulehčí práci. Na podzimní kurzy 
excelu se úředníci velmi těšili, 
protože mnoho z nich uznalo, že 

s tabulkami a buňkami nejsou 
zrovna nejlepší přátelé. Neznalost 
pak mnohdy tvoří velkou bariéru 
v efektivní práci. I kurzy wordu, 
o kterém si většinou lidé myslí, že 
jej zvládají, byly podle proškole-
ných pracovníků úřadu velmi pro-
spěšné. Například Monika Páno-
vová z oddělení regionálního roz-
voje města potvrdila, že se díky 
kurzům naučila různé wordovské 
„finty“, které ušetří čas a mnoh-
dy i nervy. Kurzy excelu budou 
jistě ještě přínosnější. Podzimní 
termíny jsou již dané a velká část 
z nich je již obsazena. Manažer 
vzdělávání v eGon centru Milan 
Dvořák uklidňuje, že na všechny 
se dostane. Starosta přislíbil, že 
v nejbližší době bude o bezplat-
ných vzdělávacích kurzech znovu 
informovat starosty spádových 
obcí, aby lidé z jejich úřadů této 
možnosti využili. simi

Školení se účastní i strážníci městské 
policie. Foto: Jana Šimková

V pátek 9. září 2011 v 17 hodin byl před kostelem 
Zvěstování Panny Marie v Bílině Na Újezdě slav-
nostně odhalen obnovený kříž Ježíše Krista, který 
na tomtéž místě byl umístěný přibližně v letech 
1800 – 1950. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 
v rámci městské akce Mezinárodní den horní-
ků a setkání partnerských měst za účasti starosty 
města Bíliny, pana Josefa Horáčka, pražského bis-
kupa Církve československé husitské, Doc. ThDr. 
Davida Tonzara, Th.D., a za doprovodu bílinské 
Základní umělecké školy Gustava Waltera. Auto-
rem obnoveného kříže je výtvarník a restaurátor 
Vladimír Ščepko. KC Kaskáda

David Tonzar  
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. se narodil 22. 5. 
1972, vystudoval Husitskou teologickou fakultu Uni-
verzity Karlovy. V letech 1995-96 působil jako před-
seda Studentské komise Rady vysokých škol. Vysvě-
cen na kněze byl v roce 1997. Působil jako asistent 
na HTF UK a v církevní administrativě a v roce 2005 
se stal laureátem Ceny Jana Opletala. Od února 2008 
je pražským biskupem Církve Československé husit-
ské, ředitelem Husova institutu teologických studií 
a ředitelem Vysoké školy zdravotnictva 
a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 
detašo- vaného pracoviště v Praze.

Kostel Zvěstování Panny Marie, Bílina, Újezdské předměstí, 
rok asi 1940. Foto: archív Tomáše Matějky

Biskup Církve československé husitské David Tonzar 
společně se starostou Bíliny Josefem Horáčkem odhalili kříž.
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Sochy v parku v Lidické ulici 
odvezou restaurátoři

Právě teď s občanským sdružením Bílina2006

VzpomínkaNikdy nezapomeneme

Dne 26. 9. 2011 
vzpomeneme druhé smutné 

výročí úmrtí pana 
Karla Přibyla z Bíliny.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Irena 

a dcery s rodinami

Dne 30. září to bude 6 let plných bolesti, 
co nás opustil 
pan Lubomír Čenták 
a 17. 8. 2011 by mu bylo 80 let. 

S láskou stále vzpomínají zarmoucená 
manželka a syn Petr s manželkou

Dne 14. 9. 2011 by bylo naší dceři a vnučce 
Kamilce Čentákové 24 let,
která vinou tří bílinských vrahů odešla na dlouhou cestu, 
která nevede zpět...

Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi

V neznámý svět odešla jsi spát,
každý zaplakal, kdo měl Tě rád.
Roky plynou jak řeky proud,
jen velká bolest trvá
a nedá zapomenout.

Chtěli bychom začít pracovat na připomenutí památky bílinských židů, protřednictvím projektu Stolpersteine. Více informací o tomto 
projektu najdete zde nebo http://www.stolpersteine.cz/. Chtěli bychom během jara příštího roku v Bílině rozmístit 5 - 7 kamenů. 

Chtěli bychom také, s půlročním 
zpožděním, požádat Česko-ně-
mecký fond budoucnosti o fi-
nancování překladu trojdílného 
svazku Institutum Bilinense au-
tora Georga Wodraschkeho a kol. 
Texty popisují vztahy mezi Čechy 
a Němci na Bílinsku na počát-
ku 20. století, těsně před válkou 
a z pohledu autentických sdělení 
popisují také události během vál-
ky a těsně po ní. Kniha, pokud se 
vše podaří, vyjde v nákladu cca 
300ks na jaře příštího roku a bude 
určena zejména pro školy, veřejné 

knihovny, jiné vzdělávací insti-
tuce a několik desítek knih bude 
možné získat v Infocentru města 
Bíliny pod radniční věží za cenu, 
která se bude pohybovat kolem 
250 - 350 Kč. Kniha bude na roz-
díl od německého originálu dopl-
něna o historické fotografie města 
ze sbírek pana Tomáše Matějky. 
A konečně, snad už opravdu, 
bude do konce roku aktualizová-
na a rozšířena také Audiostezka, 
která získala počátkem tohoto 
roku nový grafický kabát, některé 
informace v ní ale stále chybí.

Připojte se k nám
A ještě naše prosba. Vzhledem k tomu, že počet našich 
aktivních členů neustále ubývá z důvodu studia, zane-
prázdnění apod., rádi bychom Vás oslovili a pozvali 
Vás mezi nás. Pokud máte chuť v Bílině něco změnit 
nebo obnovit v oblasti tradic, kultury a historie, nevá-
hejte a na naši adresu bilina2006@gmail.com pošlete 
něco málo o sobě. V září bychom se s Vámi pak sešli 
v některé z příjemných bílinských hospůdek a řekli by-
chom si, co a jak... Bílina2006 o.s. 

Po opravě doslova volající sochy Panny  Marie 
Immaculaty a Svatého Antonína v parku 
v Lidické ulici se dočkají. Restaurátoři při-
jedou do Bíliny zmapovat situaci a budou 
muset promyslet odvoz soch, který bude 
velmi problematický. 

Vypadá to, že do října by sochy 
mohly být odvezeny do Prahy, 
kde se jim bude věnovat profe-
sor Petr Siegl se svým týmem. 
Jak vysvětlil Tomáš Pavel z od-
boru nemovitostí a investic, od-
voz soch je již nutný. Zvláště 
Panna Marie Immaculata je na-
tolik poškozená, že další zima 
by tuto kulturní památku ještě 
více znehodnotila. „Některé její 
části již ani nelze restaurovat 
a jiné úplně chybí. Bude je tedy 
nutné zcela nahradit,“ dodává 
Pavel. Na opravu zmíněné kul-

turní památky 
bude možné zís-
kat dotaci. So-
cha Svatého An-
tonína přijde na 
řadu příští rok. 
Zpětné osazení 
soch by moh-
lo proběhnout 
na jaře příští-
ho roku.
 simi

Foto:
V. Weber

odvezou restaurátoři
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Zdařilé vystoupení bílinské ZUŠ ve Vídni 
Pro žáky a učitele ze Základní umělecké školy v Bílině nepředstavovaly poslední tři dny letošních prázdnin tradiční přípravu na nový 
školní rok, ale jeden z uměleckých vrcholů sezóny v podobě zahraničního vystoupení po boku houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.

Bílinská výprava s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným před kostelem Minoritenkirche ve Vídni.

Společný koncert reprezentantů naší 
ZUŠ a mistra Jaroslava Svěceného 
se uskutečnil 30.8.2011 v krásném 
kostele Minoritenkirche v samém 
centru Vídně. Hlavním cílem to-
hoto kulturního počinu bylo dát 
žákům bílinské ZUŠ šanci předvést 
výsledky své práce i na vystoupení 
v zahraničí. „Pro naše žáky i učitele 
představuje možnost zúčastnit se 
takovéto akce obrovskou motivaci“ 
shrnul za všechny účastníky ze ZUŠ 
její ředitel Bc. Jiří Kopa. Ve stejném 
duchu se vyjádřil i místostarosta 
Bc. Zdeněk Rendl ml.: „Vytvářet 
pro děti atraktivní možnosti realizo-
vat se v oblasti kultury je čím dál 
tím důležitější, neboť na ně stále 
více působí silná lákadla k pasiv-
nímu trávení volného času, např. 

u počítačových her. I z tohoto 
důvodu jsme před devíti lety 
v našem městě založili tra-
dici kulturní akce Belinen-
sis, kterou se s každým 
rokem snažíme obo-
hatit o nějaký nový 
rozměr. V minulém 
roce přišel radní Mi-
chal Mlej s nápadem 
uskutečnit s dětmi 
ze ZUŠ vystoupení 
i v zahraničí. Jsem 
rád, že se ho po-
dařilo letos s vel-
kým úspěchem 
realizovat a za 
práci na jeho 
p o ř á d á n í 
bych chtěl 

všem velmi poděko-
vat.“

Úspěšné před-
stavení ZUŠ 
v metropoli Ra-

kouska bylo dáno 
nejen pěkným pro-
gramem a prove-
dením vystupují-
cích, ale také ve-
likou diváckou 
kulisou tvoře-
nou především 
našimi krajany 
a bílinskými 
rodáky žijícími 

dnes v zahraničí. Svou návštěvou 
poctil představení i velvyslanec 
ČR v Rakousku RNDr. Jan Kou-
kal. „Právě ve Vídni se koncert naší 
ZUŠky neuskutečnil náhodou. Při-
jali jsme pozvání Wilfrieda v. Des-
sovic, pravnuka bílinského rodáka 
a slavného operního pěvce Gustava 
Waltera. Pan Wilfried v. Dessovic 
nám významně pomohl s celou or-
ganizací a byl nám po celou dobu 
pobytu ve Vídni průvodcem. Rád 
bych mu touto cestou ještě jednou 
co nejsrdečněji poděkoval“, dodal 
radní Michal Mlej, který má v Bí-
lině na starosti kulturu. Red.

u počítačových her. I z tohoto 
důvodu jsme před devíti lety 
v našem městě založili tra-
dici kulturní akce Belinen-
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kým úspěchem 
realizovat a za 
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nejen pěkným pro-
gramem a prove-
dením vystupují-
cích, ale také ve-
likou diváckou 
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našimi krajany 
a bílinskými 
rodáky žijícími 

Jaroslav Svěcený se stejně jako v předcházejících setkáních 
choval ke všem velice ochotně a příjemně. Neodmítl jedinou 
žádost o podpis či společné foto. Snímek zachycuje mistra 
Svěceného se žáky a učiteli bílinské ZUŠ.   

Žáci a učitelé Základní umělecké školy v Bílině 
při jednom ze svých vystoupení.

Hrob bílinského rodáka Gustava Waltera, podle 
kterého je bílinská ZUŠ pojmenovaná, leží na slavném 
vídeňském hřbitově Minoritenkirche na místě určeném 
pro vážené umělce. Nedaleko od hrobů hudebních 
skladatelů, např. Beethovena, Strausse a dalších.  
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I přes vytrvalý déšť stála Carmina Burana za to
Soubor středověkých náboženských, satirických, moralistických 
aj. básní a písní z 11. – 13. století s názvem Carmina Burana 
bylo možné v neděli 28.8. vidět v Bílině. Koncert se uskutečnil 
ve dvousetčlenném složení profesionálních hudebníků ze Seve-
ročeské filharmonie Teplice a Orchestru Severočeského divadla 
a baletu Ústí nad Labem. Bílinská Carmina Burana, která byla 
jediným představením pod širým nebem v ČR, byla navíc zpestře-
na ohňostrojem a kvalitními světelnými efekty. Návštěvníci i přes 
špatné počasí jistě nelitovali a ojedinělou akci si užili.

Přijďte objevit 
Tajemství barev na výstavu

Vítání občánků

Foto: Václav Weber

Rozálie Brodská
Adéla Tučková

Jakub Koky
Anna Šolínová

Valerie Merbsová
Jakub Novák

Ludmila Haklová
Oskar Nepomucký

Adam Stodola
Kristýna Poláková

Michaela Nagy
Hodně štěstí do života

Pan starosta přivítal 
osm nových občánků

V úterý 6. 9. se obřadní síň měst-
ského úřadu zaplnila maminkami 
s miminky, tatínky, rodinnými 
příslušníky a přáteli. Proběhlo 
v tomto roce již třetí vítání ob-
čánků. Zhostil se ho pan starosta 
Josef Horáček. Dojetí maminek, 
tatínků i ostatních přítomných 
umocnilo slavnostní ráz této 
hezké akce. A jaké šikovné děti 
mohou z miminek vyrůst před-
vedly holčičky z MŠ Čapkova, 
které zarecitovaly básničky pře-
devším na téma maminka. Když 
se rodiče podepisovaly do pa-
mětní kroniky města a přebírali 
pamětní listiny, dárky a květiny, 
jejich miminka si tradičně vzaly 

do náručí budoucí zdravotní ses-
třičky, studentky Zdravotní školy 
Teplice, které při vítání pravidel-
ně asistují. 
Milé maminky, tatínkové, dědové, 
babičky... radujte se z nových pří-
růstků do rodiny i s nimi. Hodně 
štěstí do života!

Další vítání občánků se bude ko-
nat 20. prosince opět od 14:30 
v obřadní síni městského úřadu. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dveří 
212, I. podlaží, kde předloží rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz 
– nejpozději týden před konáním 
slavnostní akce.

Do života byly přivítány tyto děti

Autorkou výstavy „Tajemství ba-
rev“ je Elena Allakhverdova, ab-
solventka moskevské textilní uni-
verzity (Fakulta umění a řemesla). 
Působí jako malířka a pedagožka, 
v současné době žije v severočes-
kých Teplicích. Pracovala v ruské 
televizi jako umělecká ředitelka 
dětských programů, kde vytvořila 
řadu televizních vystoupení. Stála 
v čele moskevské organizace "The 
Sun", zaměřené na rozvoj tvůrčích 
schopností dětí. 
Zúčastnila se mnoha výstav a cha-
ritativních akcí pořádaných v Rus-
ku, Francii, Německu nebo  Švéd-
sku. 
Vyvinula art-terapii pro děti, které 
trpěly radiaci a násilím v rodině. 

Je autorkou několika knih o tvůrčí 
činnosti, například  "Batic, Clay, 
dřevo" nebo  "Voda - Barvy". 
Spolupořadatelem výstavy je Cen-
trum na podporu integrace cizinců 
z třetích zemí v Ústeckém kraji, 
jehož realizátorem je ústecká ne-
vládní nezisková organizace Po-
radna pro integraci. 
Činnost Centra na podporu integ-
race cizinců v Ústeckém kraji byla 
zahájena v dubnu 2009 za podpory 
Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí. 
Cílem Centra cizinců je mimo jiné 
podporovat  aktivity cizinců, které 
pomáhají budovat jejich pozitivní 
obraz o životě a působení v našem 
kraji. Petra Běhálková

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
Z důvodu rekonstrukce 

a obnovení DIGITÁLNÍHO 
KINA v Bílině budou filmové 

projekce pro veřejnost obnovené 
od ŘÍJNA 2011. 

KINO HVĚZDA v Bílině končí 
k 31.srpnu 2011.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 20. září - 19.00

Marius von Mayenburg: KSICHT
Divadlo Bez zábradlí Praha

Ksicht nabízí nevšední 
a humorný pohled na 

současnou posedlost vzhledem, 
kdy je krása ceněna nadevše aniž 

by se kdokoli ptal, na co krásu 
vlastně potřebujeme, a zdali 
vůbec je krása tou poslední 

a jedinou podmínkou ke štěstí.
Účinkují: Filip Blažek, Máša 
Málková, Filip Čapka, Josef 

Carda. Režie: Kateřina Iváková
Vstupné: 280, 240, 190 a 100 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
Neděle 18. září - 15.00

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
PICHLOVANKA.

Vstupné: 30 Kč

Úterý 20., 27. září - 19.00
TANEČNÍ KURZ 2011

Vyučovat se budou tradiční 
společenské tance, latinsko-

americké tance, blues, 
rockenroll, twist, mambo, 

lambada... společenské chování 
a stolování. Vyučují Jiří 

a Martina Vitkovi. Kurzovné: 
chlapci 950 Kč/osoba; dívky 950 

Kč/osoba. Přihlášky a platby 
v Informačním centru na 

Mírovém náměstí v Bílině – tel. 
417 810 985, info@kckaskada.cz

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
3. - 22. září 2011

TAJEMSTVÍ BAREV
Autorkou výstavy „Tajemství 

barev“ je Elena Allakhverdova, 
absolventka moskevské textilní 

univerzity (Fakulta umění 
a řemesla). Vstupné: dospělí 20 
Kč; studenti, senioři, děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
1. - 18. září 2011

VODOU – ZE SKALNATÉHO 
MYSU NA PETŘÍN

Zveme Vás na prodejní 
výstavu pražské výtvarnice 

Milli Janatkové akvarelových 
záznamů, nejen české 
a portugalské krajiny. 

Vstupné zdarma

Dům dětí a mládeže
vyhlašuje

NOVÝ NÁBOR DĚTÍ
do kroužků AEROBIKU

Aerobik v DDM byl založen 
před jedenácti lety a od té 
doby se vypracoval na velmi 
dobrou úroveň. Děti trénují 
2x až 3x v týdnu a zúčast-
ňují se závodů v kategorii 
komerční aerobik a aerobik 
team show. V našem domeč-
ku byl nově obnoven krou-
žek CIPÍSEK, který je určen 
pro děti 5-7 let. Děti budou 
mít tréninky 2x v týdnu, 
a to v pondělí a ve středu od 
15.00-16.00 hodin. Své děti 
můžete do tohoto kroužku 
přihlašovat bez talentových 
zkoušek. Děti se zúčastní bě-
hem měsíce dubna a května 
přibližně pěti  závodů,  kde 
předvedou  co se naučily. 
Další nábor dětí je do krouž-
ku CVRČEK, který je určen 
pro děti od 7-11 let. Tento 
kroužek pracuje každý čtvr-
tek a pátek od 15.00-16.30 
hodin. Pokud by  jste  měli 
zájem, prosím zavolejte na 
tel. číslo 774 821 091 (paní 
Ryjáčková), nebo se přijď-
te podívat  na trénink každé 
pondělí od 16.00-18.30 ho-
din, čtvrtek od 15.00-19.00 
hodin nebo pátek od 15.00-
16.30 hodin, kde vám podá-
me veškeré informace. 
Těší se na vás trenérky: Věra 
Ryjáčková a Petra Rosenk-
ranzová

Bílinské
hudební
večery
2011 
Restaurace u Kádi, 
Kyselka, Bílina 

www.ukadi.cz 
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Dotazník pro průzkum spokojenosti občanů/zákazníků
Vážení občané,
žádáme Vás o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na spokojenost občanů/zákazníků s činností Městského úřadu Bílina. 
Vyplněním a odevzdáním dotazníku nám pomůžete zkvalitnit naši práci pro Vás.
Dotazníky se odevzdávají v podatelně Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4 (v přízemí) do 17.10.2011. 
______________________________________________________________________________________________________
Správnou odpověď označte křížkem

  1. Byl(a) jste spokojen(a) s rychlostí vyřízení Vašeho požadavku?

 Ano   Ne  

 V případě odpovědi NE uveďte dobu vyřizování Vašeho požadavku: ……………………. minut

  2. Byl(a) jste spokojen(a) s jednáním úředníka (vstřícnost, slušnost, celkové jednání atd.)?

 Ano   Ne  

  3. Vyhovuje Vám prostředí, ve kterém se vedlo Vaše jednání?

 Ano   Ne  

 V případě odpovědi NE uveďte, co by jste zlepšil(a) …………………………………………………………………………………..

  4. Je pro Vás dostatečný rozsah úředních hodin v pondělí a ve středu od 7,00 do 12,00 a od 13,00 do 18,00 hod?

 Ano   Ne  

 V případě odpovědi NE uveďte, co by Vám vyhovovalo ………………………………………………………………………………..

  5. Jste spokojen(a) se způsobem úhrady správních poplatků za poskytnuté služby?

 Ano   Ne  

  6. Poskytl Vám úředník informace srozumitelně?

 Ano   Ne  

  7. Jaká byla Vaše čekací doba pro přijetí úředníkem? (vypište počet minut) ……………………………………………………………..

  8. Vyhovuje Vám prostor pro čekání?

 Ano   Ne  

 V případě odpovědi NE uveďte, co Vám chybělo …………………………….…………………………………………………………

  9. Jsou pro Vás přehledné a dostupné informace 

 Ano   Ne  

10.  Chybí Vám nějaká služba? Máte nějaký námět na zlepšení?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  Které pracoviště jste naposledy navštívil(a)?

 ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
 

12. Jste žena   muž  

13. Váš věk 15 - 25   26 -40   41-60   61 a více  

Děkujeme Vám!
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Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
zpracovat přehled vynaložených 
energií v základních školách od 
roku 2009 dosud. 

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu odboru ži-
votního prostředí o 150.000 Kč 
na služby útulku pro psy Jimlín. 
■ Uzavření smlouvy o zajištění 
MHD osob mezi městem Bílina 
a DPÚK, a. s., na měsíc říjen 
2011. 
■ Uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Bílina a společností 
DHV CR, s. r. o., Praha, jejímž 
předmětem je zpracování pro-
věřovací dopravní studie vedení 
silnice I/13. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu města. 
■ Zadání územní studie pro lo-
kalitu Větrák – vnitroblok ulic 
Liptická a Fišerova,  lokalitu 
Pod Chlumem a lokalitu Seve-
rovýchodní rozvojová zóna,  dle 

návrhu předloženého vedoucím 
stavebního úřadu.
■ Provádění přezkumu hos-
podaření města od roku 2012 
v souladu s § 4 odst. 3,4 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření územních samo-
správných celků a dobrovolných 
svazků obcí, v platném znění. 
■ Normativní ukazatele ostat-
ních neinvestičních výdajů na 
žáka / dítě, podle kterých bude 
zpracován rozpočet v mateř-
ských a základních školách zři-
zovaných městem na rok 2012 
ve výši 2.505 Kč / dítě v MŠ, ve 
výši 1.847 Kč / žák v ZŠ.
■ Žádost ZŠ Za Chlumem 
o použití finančních prostřed-
ků z investičního fondu ZŠ 
Za Chlumem v celkové výši 
281.252 Kč na vybavení dvou 
učeben interaktivním systémem 
ve výši 118.440 Kč a vybave-
ní počítačové učebny ve výši 
162.812 Kč.

■ Ukončení nájemní smlouvy 
se společností MUNDIL, s. r. o., 
z pronájmu nebytových prostor 
v ul. M.Švabinského č.p. 831 
s č.p. 831/12 – sklady, kancelář 
a prodejna potravin,  výpově-
dí k datu 30.09.2011. Nebytový 
prostor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu za cenu dle Směrnice 
MěÚ.
■ Pracovní skupinu pro přípravu 
podkladů pro možné vykoupení 
vynaložených investic v prostoru 
autobusového nádraží ve složení: 
Ing. Jindřich Brunclík, Ing. Fran-
tišek Poživil, Bc. René Štěpánek, 
vedoucí odboru dopravy, vedou-
cí odboru nemovitostí a investic, 
vedoucí stavebního úřadu a ta-
jemník městského úřadu. Rada 
města zároveň ukládá tajemní-
kovi městského úřadu svolat pra-
covní skupinu tak, aby podklady 
byly předloženy nejpozději na 
prosincovém zasedání zastupitel-
stva města. 

Vzala na vědomí:
■ Plnění usnesení rady města 
č. 547 z 15. června 2011, kte-
rým bylo tajemníkovi měst-
ského úřadu uloženo zajistit 
podání žaloby na určení vlast-
nictví pozemku p. č. 2214/2 
k. ú. Bílina a zároveň uložila 
tajemníkovi městského úřa-
du zajistit podání žaloby ve 
věci umožnění vstupu geodeta 
a jeho pomocníka na pozemek 
p. č. 2214/1 manželů Luboše 
a Šárky Pulchartových za úče-
lem zaměření a vytýčení hra-
nice pozemku p. č. 2214/2 ve 
vlastnictví města.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

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

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi městem Bílina a společností 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
v celkové výši 273.000 Kč na nutné opravy 
v plavecké hale ve výši 129.000 Kč a na po-
skytování právních a poradenských služeb 
ve výši 144.000 Kč. 
■ Přijetí peněžitého daru ve výši 825.000 Kč 
od Severočeských dolů, a. s., Chomutov, na 
podporu vybudování kamerového systému 
k ochraně veřejného pořádku.
■ Přijetí finančního daru od ČEZ, a. s., v cel-
kové výši 4.030.000 Kč:
•  na úpravu zahradních chodníků v MŠ Žiž-

kovo údolí ve výši 300.000 Kč,
•  na rekonstrukci naučné stezky Bořeň ve 

výši 150.000 Kč,
•  na vybudování bezbariérového vstupu do 

budovy DDM ve výši 100.000 Kč,
•  na opravu objektu volejbalu ve sportovním 

areálu Tyršova zahrada ve výši 600.000 
Kč,

•  na vybudování bezbariérového chodníku 
v ulici Jenišovská ve výši 350.000 Kč,

•  na částečnou výměnu oken MŠ Čapkova 
a MŠ Chlum ve výši 150.000 Kč,

•  na vybudování zábradlí podél bezbariér. 
chodníku v ul. Jenišovská ve výši 200.000 
Kč,

•  na opravu chodníku v ul. Kpt. Jaroše ve 
výši 320.000 Kč,

•  na opravu chodníku v ul. Zahradní ve výši 
320.000 Kč,

•  na vybudování pódia v koncertním sále 
ZUŠ ve výši 110.000 Kč,

•  na vybudování obvodové zdi obřadní síně 

na hřbitově ve výši 200.000 Kč,
•  na vybudování speciálního pedagogického 

centra v ZŠ Aléská ve výši 1.200.000 Kč,
•  na obnovení pohádkového lesa ve výši 

30.000 Kč.
■ Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 
620.000 Kč na zajištění Ambulantní pohoto-
vostní péče pro rok 2011. 
■ Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 
235.000 Kč na program podpory terénní prá-
ce pro rok 2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi městem Bílina a společností 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
ve výši 445.000 Kč  na nákup a celkovou re-
pasi rolby pro úpravu ledové plochy na zim-
ním stadionu. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí finanč-
ního příspěvku mezi městem Bílina a spo-
lečností Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., v celkové výši 941.629 Kč 
na instalaci deskového výměníku a nere-
zové akumulační nádrže na vodu s topnou 
vložkou pro chlazení ledové plochy na 
zimním stadionu ve výši 889.229 Kč a na 
umístění znaku města na beto-
novou plochu do středového 
kruhu pro vhazování na zim-
ním stadionu ve výši 52.400 
Kč
■ Uzavření smlouvy mezi 
městem Bílina a sdružením 
Sportovní klub Zvláštní školy 
internátní a speciální pedagogic-
ké centrum v Bílině. Předmětem 
smlouvy je vybavení na sport v celkové 
hodnotě 151.424 Kč. 

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace mezi městem Bílina a SK SIAD 
Bílina, ve výši 600.000 Kč na opravu objektu 
volejbalu ve sportovním areálu Tyršova za-
hrada. 
■ Vyúčtování hospodaření města, jeho za-
řízení a řízených organizací za I. pololetí 
2011.
■ Činnost rady města v samostatné působ-
nosti za období od 15.06. do 26.08.2011.

Vzala na vědomí:
■ Informaci Mgr. Zdeňka Svobody, Ph. D. 
o průběhu přípravy projektu „Integrované 
centrum prevence“.
■ Vyjádření právního zástupce k návrhu Ing. 
Jindřicha Brunclíka, člena zastupitelstva 
města, týkající se možnosti zveřejňování 
zvukového záznamu ze zasedání ZM na we-
bových stránkách města. 
■ Splnění usnesení ZM , kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu uloženo vytvořit 
pracovní skupinu, která připraví návrhy pro 
případné vykoupení vynaložených investic 
v prostoru bývalého autobusového nádraží. 

■ Zápis z jednání kontrolního 
výboru z 20. 6. 2011.
■ Harmonogram zpracování 
a projednávání návrhu rozpočtu 
na rok 2012.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariá-
tu starosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 20. schůzi konané 1. 9. 2011

Zastupitelstvo města Bíliny na svém  6. zasedání, které se uskutečnilo 8. 9. 2011 mimo jiné:

lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariá-
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■  Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč/ks 

starší 20 týdnů -155 Kč/ks 
■ Slepičky p o u z e z našeho chovu!!!
Prodeje se uskuteční v sobotu 24. září 2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 06/11BZ

Denisa Králová
vicemistr světa v rybolovné technice

Nohejbalisté budou opět hrát 
„O pohár starosty města“
Nohejbalový klub Autodopravy 
SD pořádá každoročně jarní tur-
naj O pohár ředitele a podzimní 
O pohár starosty Bíliny. Letošní 
již sedmý ročník se koná v sobotu 
17. Září od 9 hodin ve volejbalo-
vém areálu na Tyršově zahradě 
v Bílině. K příjemnému prožití 
zářijového víkendu bude po celou 
dobu hrát country skupiny STŘE-
PY ze Světce, které budou pomá-
hat kamarádi z Jihlavy.
Nohejbalový sportovní klub, kte-
rý vznikl při Autodopravě Seve-
ročeských dolů v Bílině položil 
první základy rozvoje sportu, 
u něhož by měli zakotvit všich-

ni současní i bývalí kluci, kteří 
kdy kopali do míče a nemohou 
se z jakýchkoliv důvodů věnovat 
závodnímu pěstování kopané. 
Nohejbalisti SD hrají nejen pra-
videlnou mistrovskou soutěž ve 
svém sportu, ale položili základy 
pro vznik pěkné tradice pořádá-
ním každoročních nohejbalových 
turnajů.
Nohejbalisti chtějí dobrými spor-
tovními výkony a dobrou organi-
zací turnaje poděkovat Městské-
mu úřadu v Bílině, firmě SOFIS 
Bílina, Severočeským dolům 
a Rychloservisu B9lina.
Nohejbalový klub Autodopravy SD

Polsko – Denisa Králová, juniorská reprezentantka ČR v ry-
bolovné technice se stala vicemistrem světa. Kromě toho-
to významného úspěchu získala i titul druhého vicemistra 
v disciplíně zátěž. Ve velmi náročné sezóně se tak Denisa 
Králová dočkala zaslouženého úspěchu, kterým korunovala 
svou dosavadní sportovní kariéru. Denisu ještě v letošním 
roce čeká finále Českém poháru, který proběhne na podzim 
v Pavlovicích. 

Deniso, odkdy jsi se začala vě-
novat tomuto sportu?A jak čas-
to trénuješ?
Od svých 8 let. Od jara až do 
podzimu 3 x týdně po 2 – 3 ho-
dinách a během prázdnin jsem 
na letních soustředěních. 

Jak jsi se k tomuto sportu do-
stal?
Chodila jsem se svou sestrou 
Danou do rybářského kroužku, 
který byl veden pod DDM Bíli-
na a ČRS Bílina. K samotné ry-
bolovné technice jsem se dostal 
přes soutěž Zlatá udice, která je 
všestrannou rybářskou soutěží 
pro mládež.   

Můžeš nám  popsat tento 
sport? 
Pod pojmem rybolovná techni-
ka si nezasvěcený člověk musí 
představit závody v přesnosti 
a délce hodu, tedy v technice 
ovládání rybářského nářadí.

Disciplína č. 1
Muška na cíl (skish):

Závodník stojí na vyvýšeném 
podiu a snaží se muškou za-
sáhnout terče naplněné vodou 
v určeném pořadí. Terčů je 5 
o průměru 0,6 m, jsou umístě-
ny v různých vzdálenostech od 
stanoviště závodníka, za každý 
zásah terče získává závodník 5 
bodů. Celkový maximální počet 
bodů je 100.

Disciplína č. 2
Muška do dálky jednoruč:

Při této disciplíně se zá-
vodník snaží ze startovní 
čáry hodit v limitu 6 
minut mušku co nej-
dále. Do výsledků se 
započítávají 2 nejdel-
ší platné hody, každý 
cm je jeden bod.  

Disciplína č. 3
Zátěž na přesnost 

(arenberg):
Závodník se pohybuje po 
pěti stanovištích umístě-
ných v různých vzdálenos-
tech od cíle. Na každém 

stanovišti má dva hody urče-
ným způsobem (pod rukou, přes 
hlavu, zleva, zprava, libovolně). 
Cílem je plachta se soustřed-
nými kruhy a závodník se sna-
ží zasáhnout plastovou zátěží 
střed plachty. Zasažením středu 
plachty získává závodník 10 
bodů, dále od středu 8, 6, 4, 2 
body. Celkový maximální počet 
bodů je 100.

Disciplína č. 4
Zátěž na cíl (skish):

Tato disciplína se podobá dis-
ciplíně č. 1 - závodník se snaží 
libovolným stylem zasáhnout 
zátěží 5 terčů v různých vzdá-
lenostech, přičemž nestojí na 
podiu, ale pohybuje se po stano-
vištích (startovní čáře). Na kaž-
dý terč má 2x po dvou hodech.  
Za každý zásah terče získává 
závodník 5 bodů, maximální 
počet bodů je 100.

Disciplína č. 5
Zátěž do dálky jednoruč:

Závodník musí v limitu 1 minu-
ty odhodit  zátěž co nejdále. Má 
na to 3 hody, přičemž se zapo-
čítává nejdelší hod. Výsledný 
počet bodů je součinem délky 
nejdelšího hodu v cm x 1,5. 

Po náročné sezoně je to krásné 
vyvrcholení několikaletého tré-

ninku, co by sis ještě přála 
ve své sportovní kariéře 
dosáhnout?
V příštím roce je mis-

trovství Světa juniorů 
v Chorvatsku, po-

něvadž to je můj 
poslední rok v ju-
niorské reprezen-
taci, tak mým 
přání je, abych 
získala titul mis-
tra Světa jak v in-
dividuální soutě-
ži, tak i v soutěži 
družstev. Pocho-
pitelně po ukon-
čení juniorského 
věku budu usilo-
vat o seniorskou 
reprezentaci.



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.

15. září 2011

FK Louny – FK Bílina 2:0 (1:0)

V prvním srpnovém týdnu se konal na dvorcích LTK Bílina te-
nisový kemp pod vedením trenéra Jiřího Hovorky, kterého se zú-
častnilo 8 dětí. Poslední dobou je to rodiči velmi oblíbená akce, 
kdy své dítě ráno přivedou na tenis, předají trenérovi a ten se 
o děti postará až do odpoledních hodin. Náplní kempu je dvou-
hodinový tenisový trénink, oběd a poté opět trénink a závěrem 
kondiční příprava v parku a na atletickém oválu. Chtěli bychom 
aby tyto akce měly každoročně pevný termín, a rodiče s nimi po-
čítali při plánování dovolených a nám by se přihlásilo více dětí. 
Přejeme všem dětem šťastný vstup do nového školního roku.

Pokud prohrála Bílina doma s Krupkou v chladnu a vytrvalém dešti, tak ve 4. kole krajského přeboru svítilo slunce a bylo 28 stupňů 
tepla. Ale ani to nemělo na výkon bílinských žádný vliv. V podprůměrném utkání se přizpůsobili hře domácích a snad se pokusili na-
podobit výkon reprezentace ve Skotsku.

V hledišti byla silná skupina fanouš-
ků z Bíliny, ale těm nakonec zbyly 
jen oči pro pláč. Trenér Tichý pro-
vedl v mužstvu změny, do útoku se 
postavil Bečvařík, na lavičce zůstal 
Levý, ale po osmi měsících se na 

ní také objevil uzdravený Žemba. 
Hrálo se opatrně, první střelu vy-
slali domácí v 10.minutě, ale o dvě 
minuty později uhodilo. Filo faulo-
val a Trup proměnil penaltu. V 15.
minutě vypálil z 20 metrů Milo, ale 

brankař střelu k tyči vyrazil. A to 
bylo za poločas ze strany hostů 
vše. Hrálo se v poklidu, bez střel-
by. Bílina stereotypně nakopávala 
míče, které ale měl soupeř. Přitom 
ve 36.minutě zkosil zezadu Podrou-
žek Augustu a viděl červenou kartu. 
Bílina měla téměř hodinu na hřišti 
o hráče více. Do druhého poločasu 
nastoupil Žemba a ve 49.minutě 
vystřelil z úhlu, ale brankař Jindřich 
míč vyrazil na roh. O tři minuty 
později ho napodobil Milo se stej-
ným výsledkem. Bílina hrála přece 
jen živěji než v prvním poločase, ale 
v 61.minutě likvidoval po rychlém 
útoku šanci domácího Haviara bí-
linský brankař Pohl. V 72.minutě po 
chybě obrany Pohl vyrazil míč a do-
rážka Matyáše byla z ofsajdu. Hosté 
se snažili o tlak, ale domácí toho 
využili. V 81.minutě se rozhozená 
obrana nechala vyšachovat a Trup 
vstřelil druhou branku domácích. 
V 85.minutě se pokoušel přelobovat 
brankaře Milo, ale míč skončil na 
břevně. V 91.minutě jen o fous mi-
nula bílinskou branku střela Trupa, 
který si mohl připsat hattrick. 
„Změny v sestavě byly s ohledem 
na soupeře, ale po deseti minutách 
jsme zjistili, že to tak silný soupeř 
nebude. Nabádali jsme hráče, aby 
více atakovali. Ale opět to byl bo-
jácný výkon bez napadání, nebylo 
tam srdíčko z prvních zápasů. Sou-
peř vyhrál zaslouženě, proměnil 
šance. Úroveň to byla z obou 
stran 1.A třídy,“ uvedl trenér 

Bíliny Josef Tichý. Na otázku, že 
na lavičce zůstal Levý, odpově-
děl: „Vrátil se z dovolené, nebyl tu 
čtrnáct dnů, netrénoval, hráli ti, co 
trénovali.“ K výkonu Žemby trenér 
Tichý řekl: „Přišel na hřiště a mohl 
dát branku, další brankovou příle-
žitost připravil, a potom zapadl do 
stejného podprůměru jako ostatní.“ 
V sobotu čeká Bílinu doma muž-
stvo Kadaně, kterému se vstup do 
soutěže nepovedl a v posledním 
kole doma prohrálo s jasně vedou-
cím FK Litoměřice.
 Oldřich Bubeníček

Branky: 12. (PK) a 81.Trup
ČK: 35.Podroužek (LN)
ŽK: 0 – 4
Rohy: 2 – 6
Diváci: 250
Rozhodčí: Hlinka 
– Šťastný, Oborník
Bílina: Pohl – Filo, Karel, 
Hasal, Přibyl (83. Kuba) 
– Egrt, Augusta, Pavlíček 
(64. Kořínek), Mergl 
(46. Žemba) – Milo, 
Bečvařík

Tenisový 
kemp

Bílinské půlce přálo počasí
Bílinská půlka, letos 39. ročník, se uskutečnila na bílinském stadionu opět především 
díky partnerovi Skupině ČEZ. Ten je oblíbenému atletickému mítinku věrný a výrazně 
přispívá k udržování tradice Bílinské půlky.
Mnohé ročníky půlky zdobily atletické hvězdy 
zvučných jmen. Do poslední chvíle často po-
řadatelé nevědí, jestli přijede nějaký 
reprezentant. Na půlce si v nedávné 
minulosti zazávodila například Bára 
Špotáková. Kdo sleduje atletiku, tak 
ví, že Špotáková měla letošní sezonu 
opět velmi nabitou.  Nicméně na bílinském sta-
dionu bylo v den konání půlky příjemně i bez 
velkých hvězd, přálo počasí a bylo i na co kou-

kat, což přítomní diváci jistě ocenili. Bílinská 
atletika měla zastoupení ve většině disciplín. 

Asi nejvýraznější je úspěch bílinského 
Adama Kouby, který na osmisetmetro-
vé trati skončil druhý s časem 1:54.76. 
V hodu oštěpem nezklamala Saša Adle-
rová, která hodem dlouhým 32.76 m 

také obsadila druhé místo. Závody proběhly 
bez zranění a protestů a těšme se na příští jubi-
lejní 40. ročník. simi




