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Tak už to na světě chodí, že každou etapou našeho života něco 
končí a něco nového začíná. Předškolní děti z MŠ Čapkova a MŠ 
Za Chlumem se letos v červnu rozloučily se svými kamarády, 
p. učitelkami, provozním personálem a prostředím, ve kterém 
mnoho prožily a mnoho důležitého se naučily.

Těšíme se do školy

Na školní zahradě proběhlo slavnostní „šer-
pování“ budoucích prvňáčků za účasti všech 
dětí z MŠ, pedagogického i provozního 
personálu a rodičů a rodinných příslušníků. 
Předávání šerp a pamětních listů se vedle 
paní ředitelky a třídních učitelek dětí  zhos-

tili zástupci 
města – pan 
starosta Jo-

sef Horáček a pan místostarosta 
Bc. Zdeněk Rendl  ml., kteří dětem 
popřáli  do nového startu hodně 
zdaru, úspěchů a nových zážitků. 
Pro všechny přítomné bylo připra-
veno slavnostní pohoštění a dobrá 

zábava plná hudby, pohybu 
a smíchu.
Nejen dětem z naší MŠ 
přejeme krásné prázdniny, 
pohodové léto naplněné 
zážitky a budoucím školá-
kům hodně sil a trpělivosti 
při získávání nových vědo-
mostí! LQV

● Strážníci kontrolovali herny ● Představujeme nového lékaře v HNsP ● Grafika nákupní zony u nádraží ● Pod zemí je ukryt starý most ● Děti 
tráví prima prázdniny s „ENCÉČKEM“ ● V Bílině zazpívá David Deyl ● Tenisový turnaj o pohár starosty ● Stolní tenisté se připravují a sezonu ●

Stavba musí pokračovat rychle,  
když má být centrum otevřeno koncem roku. 

Bude i nové nádraží. Foto: Václav Weber

◄ MŠ Čapkova. ▲ MŠ Za Chlumem. Foto: LQV

Autobusové nádraží bude později přesunuto blíž k obchodům
Současné stání autobusů u vlakového nádraží je 
dočasné. Autobusové nádraží v Bílině bude mít 
nakonec podobu téměř jako to původní – tedy 
šest stanovišť se zastávkami, jak byli lidé zvyk-
lí a přesune se. Jedná se však o poměrně novou 
informaci, kterou nedávno potvrdil vedoucí od-
boru dopravy Miroslav Jedlička po jednání s in-
vestorem obchodní zóny. 

Současný stav autobusového nádraží není,  zdá se, 
příliš ideální. Lidem se nelíbí pouze jedno auto
busové stání, nedostatek místa, chybí především 
pohodlí a v případě opravdu horkých dnů i trocha 
stínu. Pokračování na straně 4
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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

Strážníci Městské policie v Bílině 
zaznamenali při kontrolách heren 
v uplynulém týdnu patnáct hráčů, 
kteří jsou podezřelí ze zneužívání 
sociálních dávek. 

Kontroly heren provádí Městská policie Bílina 
namátkově již několik let, přičemž v posledních 
dvou letech se intenzita kontrol několikanásob-
ně zvýšila. Strážníci se při kontrolách prioritně 
zaměřují na hráče, u kterých vznikne podezření 
ze zneužívání sociálních dávek. Pokud podezře-
ní vznikne, oznamují takovou osobu na přísluš-
né oddělení odboru sociálních věcí městského 
úřadu. Sociální odbor poté může konkrétním 
osobám část sociálních dávek vyplácet formou 
poukázek a to až do objemu 65 procent z cel-
kové částky. 
Jak uvedla vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Bílina Bc. Iva Zábojníko-
vá, Ministerstvo práce a sociálních věcí připra-
vuje zásadní změnu při výplatách dávek. V do-
hledné době by se měly zavádět takzvané soci-
ální karty, jejichž hlavním účelem má být zame-
zení zneužívání sociálních dávek. Technologie 

sociální karty bude zajišťovat nejen možnost 
doložit čerpání všech účelových prostředků, 
ale bude také schopna zabránit čerpání těchto 
prostředků na jiné než povolené složky. Česky 
řečeno, zavedením elektronických sociálních 
karet by se mělo zamezit zneužívání dávek. 
Než však bude nový systém zaveden do praxe, 
nehodlá bílinská městská policie v kontrolách 
nikterak polevit a dle vyjádření ředitele MP Bí-
lina pana Pavla Ryjáčka budou kontroly pokra-
čovat i po zavedení systému karet. V hernách 
totiž nedochází pouze ke zneužívání dávek, 
ale mnohdy i k porušování zákonů, například 
v souvislosti s hraním dětí a mladistvých či po-
dáváním alkoholu osobám mladším osmnácti 
let. Herny obecně přitahují osoby, které peníze 
na hazard získávají trestnou činností, což stráž-
níkům paradoxně ulehčuje práci při pátrání po 
těchto osobách. František Krejčí

Zmizelo 320 metrů kabelů
Neznámý zloděj ukradl 320 met-
rů dlouhý kabel nedaleko Ledvic. 
Pomocí nezjištěného předmětu 
přerušil řezem neužívaný čtyřži-
lový hlíníkový kabel, který zde 
vedl ze země, a stejným způsobem 
tento kabel přerušil ve vzdálenosti 
320 m od tohoto místa. Poté ka-
bel v celé délce 320 metrů odci-
zil. Odcizením vznikla poškozené 
společnosti škoda téměř 100 tisíc 
korun. Po zloději pátrají bílinští 
policisté.

krádež v chatce 
Neznámý zloděj si jako objekt 
svého zájmu vybral chatku v za-
hrádkářské kolonii v Bílině. Ne-
zjištěným předmětem udělal do 
oplocení areálu zahrádkářské ko-
lonie otvor o velikosti 80 cm x 60 
cm, kterým do areálu vnikl. Zde 
následně rozbil skleněnou výplň 
okna zděné chatky a vnikl do-
vnitř. Odsud odcizil vrtačku,tele-
vizor, úhlovou brusku a další ná-
řadí. Vše v celkové hodnotě téměř 
10 tisíc korun. Po zloději pátrají 
bílinští policisté.
 
kabely jsou v kurzu
Dvě oznámení o krádeži kabelů 
přijali včera policisté v okrese 
Teplice. V prvním případě došlo 
v Teplicích v lesoparku pod hra-
dem Doubravka nad vodojemem 
ke krádeži 100 metrů napájecího 
elektrického kabelu, kdy pachatel 
ho odřízl pilkou na kov z nad-
zemního elektrického vedení vy-
sokého 6 metrů. Elektrárenské 
společnosti tak vznikla škoda 30 
tisíc korun.

Další kabel, tentokrát měděný 
telefonní, byl odcizen v Bíli-
ně. Zde někdo vykopal výkop 
o hloubce 70 cm, v místě, kde 
jsou vedeny dva měděné tele-
fonní kabely, kdy tyto odřízl 
v délce 10 metrů a odcizil. V dů-
sledku toho došlo k výpadku cca 
30 stanic po telefonní trase mezi 
ústřednou v Bílině a rozvaděčem 
u Chotějovic. Odcizením kabelů 
vznikla škoda 2 tisíce korun. Po 
pachatelích obou krádeží poli-
cisté pátrají.

Zloděj si odnesl nářadí
Elektrické ruční nářadí různých 
typů a značek včetně ručního 
nářadí si odnesl neznámý zloděj 
ze sklepa panelového domu. Do 
sklepních prostor vnikl po pře-
konání okna a následně odcizil 
nářadí, jehož hodnotu majitelka 
vyčíslila na téměř 11 tisíc korun. 
Policisté budou zjišťovat, zda ne-
známého pachatele vedla ke krá-
deži láska ke kutilství, nebo spíš 
touha po penězích. Lapkovi hro-
zí v případě dopadení za přečin 
krádeže až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Podvodnice byla odhalena
Z trestného činu úvěrového pod-
vodu obvinili policisté 33letou 
ženu z Bíliny. Prošetřováním 
oznámení poškozené společ-
nosti, která poskytuje finanční 
půjčky, totiž kriminalisté zjisti-
li, že obviněná si v roce 2008 
ve čtyřech případech prostřed-
nictvím telefonického rozho-
voru sjednala uzavření úvěrové 
smlouvy na poskytnutí finanč-

ních prostředků. Jako žadatele 
o úvěr přitom uváděla svého 
nevlastního otce, se kterým 
bydlela ve společné domácnos-
ti, přičemž se vydávala za jeho 
manželku. Zaslané smlouvy 
pak podepisovala jeho jménem, 
aniž by o tom věděl. Celkem 
získala finanční prostředky ve 
výši 147 tisíc korun. Zpočátku 
vždy úvěr splácela, ale po čase 
přestala stanovené splátky hra-
dit. Podvodnice poputuje před 
soudce, který ji může poslat až 
na tři roky za mříže.

okradl zaměstnavatele
Z přečinu krádeže obvinili po-
licisté 24letého muže, který si 
přivydělával „obíráním“ svého 
zaměstnavatele. Při noční směně 
odcizil z firmy, kde pracoval, růz-
né díly z hliníkových slitin o cel-
kové hmotnosti 171 kg. Kovy 
v hodnotě 40 tisíc korun později 
odevzdal do výkupny sběrných 
surovin a peníze použil pro svou 
potřebu.  Za krádež může „vyfa-
sovat“ trest odnětí svobody až na 
dvě léta. 
 
Vloupání do bytu
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se po překonání 
okna v přízemí vloupal do vi-
lového domu. Z bytu následně 
odcizil mobilní telefon, netbook 
a oděvy v hodnotě přes 11 tisíc 
korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro pře-
činy krádeže a porušování do-
movní svobody, za které hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
dvouleté vězení.

milovník vepřových konzerv
Milovníkem vepřového je zřej-
mě 42letý muž, který odcizil ze 
skladu poškozené organizace, 
kde byl zaměstnán, 96 maso-
vých konzerv s vepřovým ma-
sem a 48 konzerv s vepřovým 
luncheon meatem. Zboží v hod-
notě 5500 korun naložil do 
zavazadlového prostoru svého 
vozidla, při kontrole na vrátnici 
však byl jeho „kontraband“ na-
lezen. Při výslechu muž uvedl, 
že konzervy chtěl použít pouze 
pro svou potřebu. Záliba v kon-
zervovaných pochutinách ho 
může vyjít draho, za přečin krá-
deže ve stadiu pokusu ho může 
soudce poslat až na dva roky za 
mříže.

Z chatky zmizela sekačka
O benzínovou sekačku přišel 
v Bílině majitel zahradní chatky. 
Neznámý pachatel se vloupal na 
pozemek a poté i do chatky, ze 
které strunovou sekačku v hod-
notě 6 tisíc korun odcizil. Dalších 
tisíc korun bude stát majitele ob-
jektu oprava zničených dveří. Pa-
chateli hrozí v případě dopadení 
za přečin krádeže až dva roky za 
mřížemi.

strážníci v Bílině opět kontrolovali herny, v síti uvízlo patnáct hráčů
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Nastoupil jste 1. 8. jako nový lékař 
do chirurgické ambulanci bílinské 
nemocnice.  Představte se prosím 
Bíliňanům, z jejichž řad bude asi 
nejvíce Vašich pacientů.
Narodil jsem se v Litvínově v roce 
1949, ale v roce 1953 jsme se pře-
stěhovali do Pardubic, kde jsem 
absolvoval základní a střední ško-
lu, medicínu jsem vystudoval na 
Lékařské fakultě Karlovy univer-
zity v Hradci Králové, kde jsem 
promoval v roce 1974. Ve stejném 
roce jsem nastoupil na chirurgické 
oddělení nemocnice v Mostě. Zde 
jsem pracoval až do jara letošního 
roku. V posledních šestnácti letech 
jako primář tohoto oddělení. V prů-
běhu svého profesního života jsem 
se zabýval, po složení atestačních 
zkoušek, zprvu úrazovou chirurgií, 
později chirurgií obecnou. Stál jsem 
u zrodu laparoskopické operativy 
v Mostě, kterou jsme zavedli jako 
jedno z prvních pracovišť v repub-
lice. Nemohu nevzpomenout, že 
první laparoskopickou věž jsme 
pořídili díky sbírce mezi občany 
mostecka. Tehdejší vedení nemoc-
nice totiž nesdílelo mé nadšení pro 
tuto metodu a odmítlo poskytnout 
finanční krytí na potřebné vybavení. 
Nezbývalo jiné řešení, než se obrá-
tit na veřejnost v novinách, radiu, 
televizi... Mostečané se ukázali být 
prozřetelnějšími… Díky jim, ale 
i schopnému týmu chirurgického 

oddělení, je provozována laparo-
skopická operativa v rozsahu srov-
natelném s klinickými pracovišti.

V jakých dnech budete v nemocni-
ci k dispozici?
S výjimkou středy budu v chirur-
gické ambulanci pracovat každý 
den, chci věřit, že k plné spoko-
jenosti svých budoucích pacientů. 
Myslím, že velkým hendikepem 
chirurgického pracoviště v Bílině 
bylo časté střídání lékařů, které 

samozřejmě narušovalo kontinuitu 
léčebného procesu a poskytova-
ných služeb.

Jako zkušený lékař jste měl jistě 
mnoho dalších nabídek. Co Vás 
nakonec přivedlo právě do malé 
nemocnice v Bílině?
Asi by stačilo odpovědět… jsem 
tu doma. Ale... Chirurgii lze pro-
vozovat velkou operativou  mno-
hahodinovými výkony ve velkých 
týmech lékařů, ale i v ambulant-

ních podmínkách, sám. V obou 
případech odchází uzdravený 
a spokojený pacient. Tomu první-
mu jsem se věnoval skoro čtyřicet 
let a asi mne už jen málo situací 
dokáže překvapit. Přišel čas zkusit 
to druhé…

Děkuji za rozhovor.
Děkuji za prostor, který jste mi vě-
novala, a věřím, že se s mnohými 
z občanů Bíliny potkám a budu jim 
moci prospět.

34. srpna 2011

stránka pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou v Bílině
V pravidelné rubrice o bílinské hornické nemocnici 
Vám tentokrát představujeme nového lékaře pro 
chirurgickou ambulanci MUDr. Sášu Štemberu, 
jak jsme slíbili. Samotnému rozhovoru předchází 
několik úvodních slov pana místostarosty, který má 
oblast zdravotnictví v Bílině ve své kompetenci.

Od července se návštěvníci Hornické ne-
mocnice s poliklinikou (HNsP) mají mož-
nost přesvědčit, že avizovaná modernizace 
bílinské nemocnice již probíhá.
V současnosti se pracuje především na 
pravé straně prvního patra budovy, kde se 
provádí generální oprava elektroinstalace. 
Zároveň se zde modernizují prostory gyne-
kologie a ordinace očního lékaře. Příjem-
nější a důstojnější prostředí pro pacienty 
vytvoří i rekonstruované čekárny, chodby 
a nové sociální zařízení. 

Vedle úprav budovy nemocnice se snažíme 
zlepšit zdravotní péči v Bílině i změnami, 
které ač se přímo provozu HNsP netýka-
jí, ke zvýšení komfortu pacientů výrazně 
přispějí. Bílinští občané využívající služeb 
MHD se mohou ještě v letošním roce těšit 
na nízkopodlažní autobusy, které komplet-
ně nahradí dosavadní vozy, k jejichž nástu-
pu bylo nutné překonat schody s převýše-
ním kolem půl metru. Ve výbavě všech no-
vých autobusů bude i zařízení pro přepravu 
osob na invalidním vozíku.   

Pro práci v bílinské nemocnici se podařilo 
získat jednoho z nejuznávanějších chirurgů 
v Ústeckém kraji, bývalého primáře chirurgie 
v Mostě MUDr. Sášu Štemberu. Tento špič-
kový operatér za dobu působení v mostecké 
nemocnici proslul zvládáním i mimořádně 
komplikovaných zákroků. Angažování odbor-
níka s takto vysokým lékařským kreditem při-
nese HNsP nejen zajištění kvalitní chirurgické 
péče, ale také pozvednutí prestiže bílinské ne-
mocnice pro pacienty ze širokého okolí.

Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta

Rozhovor redaktorky BZ Ing. Jany šimkové s mUdr. sášou štemberou,
novým lékařem chirurgické ambulance nemocnice v Bílině

Zdravotní péče v Bílině pohledem místostarosty města

MUDr. Sáša Štembera a místostarosta Bc. Zdeněk Rendl v prostorách chirurgické ambulance HNsP.
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Autobusové nádraží bude později přesunuto blíž k obchodům

4 4. srpna 2011

Dokončení ze strany 1
Pocity některých obyvatel vyjádřila čtenářka zpravodaje z Kostomlat 
pod Milešovkou, která do Bíliny často jezdí. Můžeme tak mnoho ob-
čanů Bíliny, i dojíždějící lidi uklidnit, že současná podoba autobuso-
vého nádraží zdaleka není konečná, jak jsme informovali. Autobu-
sové nádraží bude později umístěno mnohem blíž k parkovišti Inter-
sparu a také nové nákupní galerii. Bude stát před ní. A jak již bylo 
zmíněno, nepůjde o jednu zastávku, ale o šest. Bude tím zachována 
kontinuita odjezdů a příjezdů autobusů, zvýší se pohodlí cestujících, 
kteří budou mít všechny obchody ještě blíž. O vývoji situace budeme 
občany samozřejmě průběžně informovat.

Takto bude vypadat nákupní galerie. Před ní, hned u parkoviště Intersparu, by mělo být později autobusové nádraží.

Upozornění pro podnikatele 
Rozšíření působnosti finančního arbitra 

Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že s účinností od 1. 7. 2011 
nabývá účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního 
arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektiv-
ního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako orga-
nizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že okruh osob, 
na které se zmíněný zákon vztahu-
je, byl rozšířen o zprostředkovate-
le při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského 
úvěru, jsou tyto osoby („insti-
tuce“) v souladu s ustanovením 
§ 19 výše citovaného zákona 
o finančních arbitrech povinny 
arbitrovi nejpozději ke dni, od 
něhož jsou oprávněny vyko-
návat svou činnost, poskytnou 
své zákonem dané identifikační 
údaje (jako např. obchodní firma, 
název nebo jméno a příjmení, síd-
lo, místo podnikání aj.)
 Tato povinnost se tedy týká stáva-
jících podnikatelských subjektů, 
kteří  provozují živnost vázanou 
„Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru“ na 
základě vydaného živnostenského 
oprávnění i na podnikatelské sub-
jekty, kteří vlastní volnou živnost 
„Výroba, obchod a služby neu-
vedené v přílohách 1 až 3 živnos-
tenského zákona“ v rámci oboru 

činnosti č. 47 „Zprostředkování 
obchodu a služeb“ nebo oboru 
č. 70 „Služby v oblasti administra-
tivní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy“ a zprostřed-
kovávají nebo poskytují spotře-
bitelské úvěry zatím na volnou 
živnost. Uvedené podnikatelské 
subjekty jsou povinny předmět-
nou informační povinnost splnit 
do 01. 10. 2011. Tuto informační 
povinnost mohou podnikatelé spl-
nit na formuláři, který je zveřej-
něný na internetových stránkách 
www.finarbitr.cz. Za nesplnění 
informační  povinnosti může být 
dle ustanovení § 23 zákona o fi-
nančním arbitrovi uložena pokuta 
až do výše 1.000.000 Kč.  
Žádáme proto podnikatele, kteří 
výše uvedené živnosti vlastní, aby 
tak učinili nejpozději do 3 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti novely 
zákona tj. do 1. 10. 2011!
V Bílině 20. července 2011

Zpracovala: Martina Tučková, 
referent ObŽÚ

parkoviště Intersparu, by mělo být později autobusové nádraží.parkoviště Intersparu, by mělo být později autobusové nádraží.parkoviště Intersparu, by mělo být později autobusové nádraží.

Dopis čtenářky: 
Opravdu konečná podoba autobusového nádraží?

Dobrý den,
ač nejsem z Bíliny, Bílinský zpravodaj čtu od prvního čísla.Je velmi čtivý 

a zajímavý. Z trojice BZ, Duchcovské a Osecké noviny určitě nejlepší.

V čísle 10 mě doslova šokovala zpráva, že aut.nádraží je hotové. Jezdím 

do Bíliny hodně často a mohu tedy srovnávat. Nové je pro cestujícího 

„nepřívětivé“, strohé, pouze jedna lavička, příliš vysoká, nepohodlná, 

bez opěradla. Když je teplo, slunce doslova „pere“ do obličeje a není 

úniku. Maličká stříška, průhledná, je asi jen aby se neřeklo.

Na starém byly velmi pohodlné lavičky, stíněné keři na žel. náspu. Če-

kalo se příjemně.
Domnívala jsem se, že čekání před poštou je jen provizorní. Osobně to 

řeším tak, že si jdu sednout do haly vlakového nádraží. S tím se zřejmě 

počítalo, jinak si neumím vysvětlit podobu nového autobusového nádra-

ží. A co až bude otevřené obchodní centrum?

Děkuji za Váš čas a těším se na další BZ.
Zdeňka Šupolová, Kostomlaty pod Milešovkou

severočeské elektrárny skupiny ČeZ 
mají za sebou šestadvacet exkurzí,
veliký zájem je o virtuální realitu v Infocentru ledvice

Severní Čechy – Během prvního pololetí si prohlédlo hnědouhel-
né elektrárny Skupiny ČEZ na severu Čech celkem 573 osob. Do 
Elektrárny  Prunéřov II se vydalo 321 a do Elektrárny Počerady 
252  návštěvníků.  Elektrárna Tušimice II z důvodu komplexní 
obnovy a Elektrárna Ledvice kvůli výstavbě nového zdroje byly 
pro veřejnost uzavřeny.  Na druhou stranu virtuálním prohlídku 
nového zdroje a další zajímavosti z oblasti energetiky si v Infor-
mačním centru Ledvice během uplynulého půlroku prohlédlo 
bezmála 2 000 zájemců.

„V prvním pololetí navštívilo Elek-
trárnu Počerady celkem 252 osob 

v rámci 15 exkurzí  a jedné čtyřdenní 
praxe. Pokračování na straně 9
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Čtenář zpravodaje vysvětlil podzemní záhadu Informace 
Českého 

statistického 
úřadu

V českých domácnostech po 
celé republice probíhá v le-
tošním roce výběrové šetře-
ní o vzdělávání dospělých 
v České republice – AES 
Vzdělávání dospělých 2011. 
Navazuje na pilotní šetření 
uskutečněné v letech 2007 
– 2008. Smyslem tohoto še-
tření je zmapování situace ve 
vzdělávání dospělých v ČR 
s důrazem na účast jedinců 
v jednotlivých typech vzdě-
lávání. K čemu budou takové 
informace dobré? Díky me-
zinárodnímu charakteru ce-
lého šetření bude možné po 
kompletním sběru dat porov-
nat situaci v naší republice 
v celoevropském kontextu. 
Nutno podotknout, že účast 
v šetření je pro domácnosti 
dobrovolná.
Do šetření bylo zahrnuto 
zhruba 9500 domácností a to 
na základě dvoustupňového 
náhodného výběru. Může se 
tak stát, že i některou bílin-
skou domácnost zkontaktují 
pracovníci zapojeni do této 
akce. Vlastní šetření bude 
probíhat ve druhém pololetí 
roku 2011 prostřednictvím 
speciálně vyškolených taza-
telů. Do šetření budou zahr-
nuty všechny osoby ve věku 
18 – 69 let, které se ve vybra-
né domácnosti vyskytují.
Při každém takovém šetření 
se musejí pracovníci pro-
kazovat průkazem tazatele 
a příslušným pověřením, kte-
ré je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k prove-
dení šetření AES 2011 a kte-
ré jim vydá Odbor terénních 
zjišťování ČSÚ v příslušném 
kraji, nebo průkazem zaměst-
nance ČSÚ.
Anonymita zjištěných úda-
jů je zaručena a data jsou 
chráněna podle přísných po-
žadavků zákona o ochraně 
osobních údajů a podle záko-
na o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslo-
vených zaměstnanci ČSÚ pro 
účely tohoto šetření bude ře-
šit paní Bc. Helena Nebeská, 
tel. 485 244 235.

Reussové z Bíliny jubilují
k výročí slavných bílinských přírodovědců

V Bílinském zpravodaji číslo 14 jsme na straně 5 zveřejnili článek s názvem „Co se dá najít pod 
zemí při rekonstrukci kanalizace? Třeba mostní klenba.“ Obsahoval informace o tom, že při protla-
ku na rekonstrukci kanalizace na Teplické ulici bylo objeveno cosi pod zemí, co díky rozsáhlé klen-
bě připomínalo most. Stavební práce se kvůli tomu pozastavily a začala jednání o tom, jak vzniklou 
situaci s nečekanou bariérou vyřešit. Na článek zareagoval pan Zdeněk Dvořák, který tajemství 
klenby pod zemí odkryl a vše doložil i mapou z doby počátku 2. světové války.

most v Chudeřicích
Dle mapových podkladů lze zjis-
tit, že kolem roku 18701880 se 
řeka Bílina u Chudeřic rozdělo-
vala do dvou přirozených koryt. 
Řeku přetínala historická  cesta 
na Teplice a byly zde dva mosty. 
Následně s otvírkou dolu a lomu 
Ludvík za silnicí směrem ke sklár-
ně bylo koryto řeky regulováno 
a tak v mapách kolem roku 1900 je 
jedno koryto řeky a přes něj jeden 
kamenný most o dvou obloucích. 
Dne 16. 5. 1924 se sesula část bře-
hu řeky do uhelného lomu Ludvík, 
situace byla zachráněna rychlým 
přesunem rypadla a zabráněno 
havárii. Následně bylo rozhodnu-
to a v roce 1929 započato s regu-
lací řeky v úseku od města Bíliny 
ke Světci. Práce byly ukončeny 
v roce 1931.  Změnou koryta řeky 
zůstal kamenný most na suchu. 
Na začátku 70. Let pod ním byla 
skládka a následně došlo ke zruše-

ní zahrádkářské kolonie, která byla 
mezi kotelnou a mostem. Terén byl 
upraven a skládka zahrnuta a s ním 
přihrnut i most, který zůstal pod 
silnicí. Jediný pozůstatek mostu 

dnes viditelný je zbytek kamenné-
ho obložení u silnice o rozměru asi 
1,5x0,5 m z čedičových kamenů.

Zdeněk Dvořák,
2011, mapy a vlastní pozorování

V letošním roce slaví svá významná životní výročí dva bílinští přírodovědci, kteří jsou spojeni s his-
torií města, ale i s historií evropské přírodovědy. Otec Franz Ambros Reuss se narodil před 250 lety 
a syn August Emanuel Reuss před 200 lety. Tak kulatá výročí si zasluhují větší pozornost nejen mezi 
odborníky a přírodovědci, ale i širší veřejnosti. 

Před deseti lety se konala Bílině odborná konfe-
rence k dílu obou vědců – tehdy k jejich 240. 
a 190. výročí narození. Regionální muzeum 
v Teplicích vydalo pěknou publikaci „Reusso-
vé z Bíliny – Památce velkých přírodovědců“, 
s příspěvky o jejich životě, geologickém dílu 
a jejich zásluhách o balneologii včetně založe-
ní lázní v Bílině – Kyselce. Tato kniha, dosud 
k dostání v teplickém muzeu, hodnotí jejich 
velké dílo. Z ní čerpal také rakouský his-
torik přírodních věd Norbert Vávra z Víd-
ně, když zpracoval život bílinského rodáka 
A. E.  Reusse. 
Letošní oslavy obzvláště kulatých vý-
ročí obou vědců připravuje Kulturní 
centrum Kaskáda a Město Bílina ve spolu-
práci s Regionálním muzeem v Teplicích. 
Proběhnou v měsíci říjen se stěžejním 
termínem 11. října. V tento den 
dojde k odhalení výstavy na 
Mírovém náměstí vedle kašny, 
která zde budu umístěna 
až do konce měsíce. 
Venkovní výsta-

va bude umístěna na světelné konstrukci a bude 
představovat celkem 60 metrů čtverečních vý-
stavní plochy. V dopoledních hodinách bude 
dále připravena beseda pro žáky bílinských 
škol na téma Lázeňství v Bílině, kde pracovník 
teplického muzea a spoluautor knihy Reussové 
z Bíliny Dr. Norbert Krutský představí oba dva 
přírodovědce, jejich životy, díla a dobové do-
kumenty. V odpoledních hodinách se u jejich 

společného pomníku na Kyselce uskuteční 
oficiální pieta, jejíž součástí budou i hudební 
produkce. Po vystoupení Základní umělecké 
školy a dalších bílinských sborů vystoupí 

herec Jan Budař se svou kapelou Eliščin 
band a poté dojde na představení obou 

vědců v podání současných přírodovědců 
a Williama Lobkowicze, který již nyní při-

slíbil na těchto oslavách svou účast. 
Životopisy Reussů a detailnější infor-
mace o celé akci přineseme v dalších 

vydáních Bílinského 
zpravodaje.

Dr. Norbert Krutský, 
Michal Mlej
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Dr. Norbert Krutský, 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 4. srpna 2011

komu čouhá sláma z bot aneb bez práce nejsou eura…

Prima prázdniny nejen s koňmi aneb práce tě nezabije

Začátkem prázdnin měli třináctiletý Lukáš a patnáctiletá Helena z Nízkoprahového centra Na Předměstí v Bílině organizace Člověk 
v tísni jedinečnou příležitost zúčastnit se tak trochu jiného letního tábora. Tábor se konal v prvním prázdninovém týdnu v zapadlé 
vesničce Chmelištná, okr. Louny (ve vojenském pásmu☺), kde spolu v krásné a divoké přírodě svorně žijí lidé a zvířata všeho druhu. 
Co do počtu jednoznačně převyšují čtyřnozí obyvatelé nad těmi dvounohými, trvale hlášeny jsou zde cca 4 osoby. 

Ve Chmelištné žije, pracuje a tvoří kovář, statkář 
a zaříkávač koní v jedné osobě Vašek, který zde 
také provozuje občanské sdružení Koňský dvo-
rec Chmelištná. Hlavním realizátorem tábora 
bylo tradičně občanské sdružení FidoDido. Dal-
šími účastníky „tábora“ pak byly děti z dětských 
domovů v Ústí nad Labem, Vysoké Peci, Maš-
ťově a Sýrovicích. Tábor se uskutečnil za laska-
vé finanční podpory Nadace Terezy Maxové.
 Věru zajímavé prostředí, zajímaví lidé a ještě 
zajímavější táborové aktivity. Účastníci byli 
předem varováni, do čeho jdou, ale není nad 
vlastní prožitou zkušenost. Ona to totiž není vů-
bec žádná sranda starat se v devíti letech, kde 
vezmu na nájem a stravu a zda si vydělám dost 
za odvedenou práci. Práce člověka šlechtí a kdo 
nic nedělá, nic nemá. Tak by se dal jednoduše 
shrnout hlavní princip (teď to již můžu napsat 
otevřeně☺) letního pracovního tábora, jehož 
hlavním účelem bylo připravit děti z ústavní 
péče a ze sociálně znevýhodněného prostředí 
na obyčejný život, rozvíjet v nich zodpovědnost 
a samostatnost a konfrontovat je s nároky do-
spěláckého světa. 
Děti si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet za-
městnání statkáře, chovatele a kuchaře/číšníka 

a pro nezaměstnané pak zbylo místo na úřadě 
práce se vší jeho agendou, vyplňováním nud-
ných a nesrozumitelných formulářů a prudou. 
Za odvedenou práci dostávali pracující „vý-
platu“ v symbolických eurech, která se pohy-
bovala v rozmezí 40 – 70 euro podle kvality 
vykonané práce a pracovní morálky. Uchazeči 
o zaměstnání měli nárok jen na 30 euro denně. 
Výplata byla až po večeři, před večeří se platil 
poplatek za nájem a stravu ve výši 30 euro. Za 
zbylé peníze si pak mohli nakoupit ve „večerce“ 
s proměnlivými cenami dle aktuálního vývoje 
cen (inflace bez legrace). Nakládat zodpověd-
ně s penězi je i pro dospěláky někdy dost tvrdý 
oříšek, a tak se párkrát stalo, že si děti špatně 
spočítaly, na co mají a na co už ne a aby se ne-
staly bezdomovci, musely si půjčit u lichváře 
za poměrně dosti nevýhodnou úrokovou sazbu. 
Od lichváře radši ruce pryč! „Večerka“ nabízela 
opravdu rozmanitý sortiment, ceny někdy od-
povídaly i realitě, ale byly dosti nepředvídatel-
né☺. Nejlukrativnější zboží pak představovaly 
jezdecké poukázky na koně a nový mobilní 
telefon, na který si děti mohly našetřit. Snažili 
jsme se vést děti k uvědomění, že mnohem větší 
cenu mají zážitky než hmotné věci a že záleží 

jenom na mě, jak se svými penězi naložím.
Pojem dětská práce získal na Koňském dvorci 
ve Chmelištné nový rozměr a práce děti moc 
bavila. Někdy bylo těžké je odlepit od vidlí, se-
kery a kuchyňského náčiní. Na konci tábora už 
s pracovními nástroji zacházely docela zručně. 
Děti se staraly i o místní zvířenu čítající psa, 
kočku, kozy, ovce, oslici, poníka a několik koní 
– hřebelcovaly, čistily kopyta, odváděly koně 
do výběhu, kydaly hnůj a vyklízely stáje. 
Po skončení pracovní směny (13 – 13:30) násle-
doval volný program jako na každém jiném tá-
boře. Hrály se hry a divadlo, jezdilo se na koni, 
opékaly buřty a při všem jsme si užili spoustu 
legrace. Ale život není jenom o práci, a tak jsme 
si v pondělí udělali volno a celý den jsme puto-
vali s poníkem Princem, oslicí Adélkou a malou 
karavanou okolní krajinou a vesnicemi. Čekala 
nás i historická bojovka na místní zřícenině, kde 
jsme potkali několik pohádkových bytostí. Pra-
covní program nám zpestřila i oslava narozenin 
dvou náctiletých „spolupracovnic“ a noční stez-
ka odvahy alias faktor strachu.
Zkrátka a dobře bylo nám tu spolu dobře a hod-
ně jsme se naučili – od sebe navzájem i od zvířat. 
Díky Vašku a zase za rok!!! Lada Šůláková

Projekt „Preventivní, motivační a podpůrné programy sociální integrace v Bílině“ je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Prázdniny jsme strávili na táboře ve vesničce Chmelištná na ta-
kovým koňským dvorci, kde jsme byli celkem týden s koňařem 
Vaškem, dětmi z dětských domovů a pracovníky takového sran-
dovního sdružení FidoDido (heslo tučňák ☺) a s Ladou a Péťou 
z našeho ENCÉČKA. Byl to tak trochu jiný tábor, byl to pracovní 
tábor, kde děti vařily, osedlávaly koně, kydaly hnůj, hrabaly seno 
a tak dále, prostě zemědělské práce všeho druhu. 

Museli jsme si šetřit na nájem a na 
stravu a za zbylé peníze jsme si pak 
mohli koupit, co jsme chtěli ve ve-
čerce, kde byly věci, které zas až 

tak nepotřebujeme. Ale byly tam 
i poukázky na koně a kdo neměl 
peníze, musel za lichvářem. A také 
jsme jezdili na výlety do přírody, 
kde jsme s sebou brali oslici Adélku 
a poníka Prince nebo jsme byli na 
faktoru strachu, kde se skoro nikdo 
nebál až na nějaký děti a nebo jsme 
hráli hru o zapamatování různých 
pohádek všeho druhu, akorát byly 
pomíchané. 
Celý ten týden byla práce i sranda 
a také se tam jedlo jídlo, které uva-
řily děti s pomocí kuchaře Lukáše 
a Péťi, který zastupoval Lukáše, 
když byl pryč. Jídlo bylo velmi dob-
ré a taky hlavně koně. Hodně dětí 
jezdilo na Princovi a Majolence, 
taky tam byli dva hřebci – Martin 
Fous ale k tomu se nesměl nikdo 

přiblížit, protože byl divoký a Vašek 
ho krotil. A když byl sám rozkopal 
ohradu. 
Děti se tam usilovně snažily napravit 
si svojí reputaci a také, jak se jinak 
chovají. Všichni chtěli plnou výplatu 
(max. 70 euro). Každý den vstáva-
ly v 7.30 ráno s tím, že se pustí do 
vlastní práce, co mají dělat. A kdo 
neměl co na práci, byl na úřadu prá-

ce a vyplňoval papíry. Tábor nás měl 
naučit, jak se máme o sebe starat, až 
budeme starší. Poslední den jsme se 
loučili s těma, co jsem se tu zkámo-
šili a bude se ním po sobě stýskat. 
Užili jsem si to a příští rok jedeme 
zase. Těš se Vašku a dík a za všech-
no, co jsi pro nás udělal!!☺

za redakci ENCÉ 
Helena Božková (16 let)

čerce, kde byly věci, které zas až 
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▲Skupina Stará škola ▼Skupina Geymon

▲Skupina Lety Mimo ▼Návštěvníci koncertu

74. srpna 2011

Blahopřání
Dne 10. srpna se dožívá 
životního jubilea 90 let 

paní Věra Šůchová
plna elánu a optimismu.  
Do dalších let přejeme hodně 
zdraví a lásky. 
Děti – Miroslav s Aničkou, 
Alena, Tonda, Věrka s Mílou
Vnoučata – Žaneta s Petrem, 
David s Janou, Jakub
Pravnoučata – Martínek, 
Karolínka, Terezka, Mareček
Děkujeme za všechno  
naše milá maminko

Taneční workshop má v Bílině již tradici

 obrazem:  koncert pro kamerunské kozy a fotogalerie ze skupin

Project Element Bílina 2011 měl opět velký úspěch. Sedmý ročník letního tanečního workshopu po-
řádala taneční skupina Dance2xs ve spolupráci s KC Kaskáda. Nechyběli zajímaví hosté, zahraniční 
lektor a spousta tance a hudby. 

Skupina Dance2xs vyjadřuje na 
svých webových stránkách po-
děkování a vzkazuje:
Největší poděkování patří přede-
vším studentům, díky kterým se 
PE Bílina vůbec uskutečnil. To-

lik energie, nadšení, píle, lásky 
a úsměvů, které jste kolem sebe 
šířili bylo nádherné doufáme, 
že se s většinou z Vás potkáme 
i během roku a nejpozději za rok 
v Bílině!

Díky také všem lektorům d2xs 
i hostům za skvělé lekce, choreo 
a organizace večírků.
V neposlední řadě velké díky 
Kaskádě  paní Hulínské, Romaně 
a restauraci u Kádi.

Special thanx DJ Sanchez  a Mar-
tin z Kaskády!!
Byl to zas nezapomenutelný týden, 
tedy DIIIIIIKYYYYYY MOC ♥ uží-
vejte léto a prázdniny a nezapomeň-
te odpočívat! PUSU vaše D2XS
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Kulturní servis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Sobota 13. srpen - 18.00 hodin
DAVID DEYL

Koncert českého zpěváka 
současné scény. V současnosti 

student oboru hudební 
výchova na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem připravuje své 

debutové album. A s ním má 
taky šanci – šanci prosadit 
se mezi hvězdy současné 

poprockové scény. Je držitelem 
prvního místa Hudebních cen 

TV Óčka z roku 2010.
Vstupné: v předprodeji 90 Kč; 

na místě 120 Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
V případě nepřiznivého počasí 

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

Bílina!

Pátek 5. srpen - 21.00 hodin
VODA PRO SLONY

USA/drama, české titulky, 
120 minut, P–12

Výpravná romance 
z cirkusového prostředí 
30. let minulého století 

o zakázané lásce, která se 
zrodí na magickém místě 

plném dobrodružství, zázraků 
a nebezpečí, vznikla podle 

celosvětového knižního 
bestselleru Sary Gruenové. 

Hlavní role ztvárnili držitelka 
Oscara ReeseWitherspoon 

a hvězda ságy Stmívání 
Robert Pattinson. Hrají: 

ReeseWitherspoon, Robert 
Pattinson, Christoph 

Waltz, Paul Schneider… 
Vstupné: 70 Kč

Videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/272775-voda-pro-

slony/videa/

Pátek 12. srpen - 21.00 hodin
HARRY POTTER  

A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2
VB/USA/dobrodružný/

drama/rodinný/fantasy, české 
titulky, 137 minut, P–12

V tomto výpravném finále 
eskaluje bitva mezi dobrem 

a zlem do otevřené války 
čarodějného světa. Nikdy 

nebylo v sázce tolik jako teď. 
Nikdo už není v bezpečí. 
Je to ale HarryPotter, kdo 

možná bude muset postoupit 

oběť největší, když se 
přiblíží rozhodující bitva 
s LoredemVoldemortem. 
Hrají: Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, Emma Watson, 
Helena BonhamCarter… 

Vstupné: 75 Kč 
Videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/239950-harry-potter-
a-relikvie-smrti-cast-2/videa/

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po: zavřeno
út–ne: 10.00–12.00 a 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 a 12.30–17.00
pá: 8.00–12.00 a 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. 5. – 10. 9. 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

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 13. srpna 2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 05/11BZ

Vzpomínka
Dne 6. 8. 2011 by oslavil  

své 70. narozeniny  
pan Václav Novotný z Bíliny.

S láskou vzpomíná rodina

díVÁTe se?
Různé akce v reportážích 
z Bíliny můžete vidět ve 

vysílání REGIA TV. Najděte 
si je na kabelové televizi 
UPC Express a také na 

internetu na www.regia.tv
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den zdraví
v Bílině

stalo se ještě před prázdninami 

Psovod MP Bilina Pavel Dolansky a pes Ali.

V sobotu 17. září 2011 se bude v Bílině konat 1. ročník tzv. „Dne zdraví v Bílině“. Akci pořádá 
občanské sdružení  „Zůstaňme mladí i ve stáří o. s.“ a my jsme se na několik podrobností ze-
ptali její předsedkyně Mgr. Zdeny Jílkové.

O jakou akci se jedná, můžete nám ji 
trochu přiblížit?
Den zdraví je určen nejen široké ve-
řejnosti, ale také všem, kteří chtějí 
něco udělat pro své zdraví. Jedná se 
o akci, která se v Bílině koná popr-
vé, ale myslím si, že by bylo pěkné, 
kdyby tento 1. ročník položil základy 
nové tradici. Na prostranství před di-
vadlem budou prodávat své výrobky 
farmáři z okolí a ve foyeru divadla 
bude probíhat prezentace tzv. „zdra-
vých alternativních potravin“. Široká 
veřejnost si bude moci i ochutnat, co 
se dá z takovýchto potravin vytvořit, 
malou ochutnávku připraví Hotelová 
škola v Teplicích. Zdraví máme je-
nom jedno, proto je namístě i preven-
ce a poradenství o zdravém životním 
stylu. Po celou dobu akce bude pro-

bíhat měření fyziologických funkcí, 
které budou provádět zástupci OZP 
v Ústí nad Labem. Celá akce bude 
probíhat od 8 do 15 hodin.

Takže akce klade důraz také na pre-
venci…
Přesně tak. Určitě je lepší mít určitou 
představu o svém zdravotním sta-
vu, být přiměřeně informován a tím 
předcházet nějakým zdravotním 
problémům. Svým životním stylem 
můžeme hodně ovlivnit. Spousta lidí 
ale neví, jak na to, nemají patřičné 
vědomosti, s tzv. alternativními po-
travinami se ještě ani nesetkali. Na 
Dni zdraví budou mít jedinečnou 
příležitost seznámit se s nimi, nechat 
si poradit, ochutnat a také si výrobky 
zakoupit.

S jakými výrobky se lidé setkají na 
farmářských trzích? A proč máme 
dávat přednost výrobkům z trhů 
před těmi z různých supermarketů, 
které jsou i levnější?
Na farmářských trzích si totiž koupí-
te výrobky od farmáře z nedalekého 
okolí. To má jednu ohromnou výho-
du, potraviny jsou čerstvé, necesto-
valy přes půl Evropy nebo dokonce 
přes jiný kontinent, nejsou zbytečně 
balené a chemicky ošetřované. Ostat-
ně farmáři své výrobky i sami prodá-
vají, návštěvníci se s nimi mohou i na 
kus řeči zastavit a něco se o pěstování 
či chovu dozvědět. Je jasné, že pokud 
se něco vyrábí v malém množství, 
bude to i trochu dražší, ale rozhodnutí 
, zdali dát přednost kvalitě před nižší 
cenou, už je na samotném návštěvní-

kovi. Lidé si kromě potravin budou 
moci zakoupit také drobné řemeslné 
a rukodělné výrobky.

Vaše sdružení má hezký název – 
„Zůstaňme mladí i ve stáří“…
Ano. Jeho cílem je uskutečňovat ta-
kové akce, které mají nějakou sou-
vislost se zdravým způsobem života. 
Sdružení pořádá pro ženy 2x ročně 
také relaxační víkendy v různých 
lokalitách a myslím, že jsou u žen 
docela oblíbené. Pod pojem zdravý 
životní styl můžeme zahrnout nejen 
správné stravování, ale také pohyb 
a aktivní odpočinek, umět se radovat 
ze života, věnovat se svým zálibám 
apod.
Máme se tedy na co těšit. Další informace 
o Dni zdraví najdete v příštím vydání BZ.

Víkend s mP v ddm a Poškola v Zš lidická 
- preventivní pořady bílinských strážníků 
Víkend s Městskou policií v DDM Bílina a Po-
škola s Městskou policií Bílina. To jsou názvy 
dvou pořadů pro děti, které ve spolupráci s bí-
linským Domem dětí a mládeže a se Základní 
školou Lidická pořádala koncem května a za-
čátkem června bílinská městská policie. 
V případě Víkendu v DDM se jednalo již 
o třetí pokračování oblíbeného pořadu, který 
strážníci MP Bílina pořádají v rámci progra-
mů prevence kriminality. Jelikož o tento typ 
pořadu projevila zájem i Základní škola Li-
dická, realizovali strážníci obdobnou akci i na 
této škole. Podstatou obou těchto akcí bylo 
přiblížit dětem práci strážníků i je samotné. 
O tento záměr se postaral atraktivní preventiv-
něvýchovný program probíhající netradičně 
přes noc. Děti se zúčastnily sportovních klání 
v sálové kopané a vybíjené. Absolvovaly zá-
vody na koloběžkách a inline bruslích. Měřily 

své schopnosti v postřehových a paměťových 
soutěžích. Strážníci zejména v interaktivních 
hrách zábavnou formou děti učili, jak se mají 
chovat v různých rizikových situacích a po-
dobně. Hlavním tématem uplynulých akcí bylo 
bezpečné chování o prázdninách a nebezpečí 
vyplývající ze setkání s neznámým člověkem. 
Pro odvážlivce byla připravena stezka odvahy 
a samozřejmě nesmělo chybět ani oblíbené 
opékání a grilování vuřtů. Neméně atraktivní 
byla pro děti návštěva služebny MP a ukázky 
z výcviku služebních psů. Strážníkům při akci 
v ZŠ Lidická aktivně pomáhaly paní učitelky 
Sechovcová, Fryčová a Kuncová. V DDM 
byla jako již tradičně arbitrem, dozorem a ku-
chařkou v jedné osobě Věra Ryjáčková. Děti 
v DDM a v ZŠ Lidická se již nyní mohou těšit 
na podzimní pokračování těchto oblíbených 
a prospěšných akcí. 

Dokončení ze strany 4
Tradičně se jednalo o studenty z 5. roč-
níku  ČVUT Praha, kteří k nám přijeli 
v týdnu po Velikonocích,“ říká Marie 
Šlajchová, asistentka ředitele Elektrá-
ren Počerady a Ledvice. Letošní rok 
je podle ní ovšem trochu odlišný od 
těch předchozích. Kromě tradičních 
vysokých škol jako jsou  Univerzi-
ta Karlova v Praze a již zmiňované 
ČVUT, zavítali do elektrárny pouze 
studenti ze Zemědělské školy v Žatci 
a dvakrát z Gymnázia v Děčíně. 
 „Ostatní návštěvníci byli například 
klienti Centra podpory v nezaměstna-
nosti, z Agentury 3D, která připravuje 
virtuální model elektrárny pro jednu 

stálou expozici v západních Čechách, 
či žateckého Klub fotografů. Ti měli 
speciální přání,  focení  elektrárny 
v noci. Jejich exkurze začala ve 21 
hodin a skončila až dvě hodiny po 
půlnoci,“ uvedla dále Marie Šlajcho-
vá.    
Další návštěvníci se řadili mezi odbor-
nou veřejnost. Jednalo se pracovníky 
ze Škoda Praha Invest  a účastníky 
slavnostního zahájení výstavby no-
vého paroplynového cyklu v lokalitě 
elektrárny. Zaměstnanci společnosti 
EUREST si pak udělali ucelenou 
představu o tom, v jakých podmín-
kách pracují lidé, pro než denně při-
pravují obědy. Z Dětského domova 

v Mostě pak Počerady navštívili ti, 
kteří se již připravují na samostatný 
život.
„Trvale má o prohlídku elektrárny 
zájem i jedna tuzemská firma vyrábě-
jící generátory a budící soustavy. Její 
zaměstnanci k nám už zavítali třikrát 
a pro velký zájem jsou již s firmou do-
hodnuty termíny exkurzí i ve druhém 
pololetí,“ uzavřela Marie Šlajchová.
Během šesti měsíců letošního roku 
si „prunéřovskou dvojku“ prohlédlo 
321 osob.„Exkurzí jsme  měli jede-
náct. Elektrárenský provoz si pro-
hlédli žáci ze základních škol v Kláš-
terci nad Ohří a Liberci. Ze středních 
škol k nám zavítali studenti z VOŠ 

a SŠ Varnsdorf, SPŠ Chomutov, SPŠ 
Rakovník, Gymnázia Plasy, Střední 
školy technické v Chomutově a Gym-
názia v České Lípě. Rovněž přijeli 
studenti z fakulty životního prostředí 
UJEP v Ústí nad Labem,“ říká Iva 
Schrotzová, asistentka ředitele Elekt-
ráren Tušimice a Prunéřov.  
Jak dodala, ve druhém pololetí má již 
exkurzi v Elektrárně Prunéřov II za-
mluveno 174 osob. Konkrétně dvě již 
proběhly začátkem července. V jedné 
bylo 19 účastníků z Ruska, tedy za-
tím letošní nejvzdálenější návštěvníci 
elektrárny,“ poznamenala na závěr 
Iva Schrotzová. Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

severočeské elektrárny skupiny ČeZ mají za sebou šestadvacet exkurzí, veliký zájem je o virtuální realitu v Infocentru ledvice
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Schválila:
■ Přijetí daru od Severočeských 
dolů, a. s., ve výši 825.000 Kč na 
akci „Vybudování kamerového 
systému“.
■ Přijetí daru od ČEZ, a. s., v cel-
kové výši 4.030.000 Kč na tyto 
akce:
a)  úprava zahradních chodníků 

v MŠ Žižkovo údolí ve výši 
300.000 Kč,

b)  rekonstrukce naučné stezky 
Bořeň ve výši 150.000 Kč,

c)  vybudování bezbariérového 
vstupu do budovy DDM ve 
výši 100.000 Kč,

d)  oprava objektu volejbalu ve 
sportovním areálu Tyršova za-
hrada ve výši 600.000 Kč,

e)  vybudování bezbariérového 
chodníku v ulici Jenišovská ve 
výši 350.000 Kč,

f)  částečná výměna oken MŠ 
Čapkova a MŠ Za Chlumem ve 
výši 150.000 Kč, 

g)  vybudování zábradlí podél bez-
bariérového chodníku v ul. Je-
nišovská ve výši 200.000 Kč,

h)  oprava chodníku v ul. Kapitána 
Jaroše ve výši 320.000 Kč, 

i)  oprava chodníku v ul. Zahradní 
ve výši 320.000 Kč,

j)  vybudování podia v koncertním 
sále ZUŠ ve výši 110.000 Kč, 

k)  sanace obvodové zdi obřadní 
síně – hřbitov ve výši 200.000 
Kč,

l)  vybudování speciálního peda-
gogického centra v ZŠ Aléská 
ve výši 1.200.000 Kč,

m)  obnovení pohádkového lesa ve 
výši 30.000 Kč. 

■ Žádost ZŠ Aléská o použití 
finančních prostředků z inves-
tičního fondu ZŠ Aléská ve výši 
400.000 Kč k nákupu plně pro-
gramovatelného konvektomatu 
pro provoz školní jídelny a zá-
roveň rozhodla zadat zakázku 
malého rozsahu na výše uve-
denou akci dle směrnice č. 04/ 
firmě ELKUS – Zařízení pro 
gastronomii, s. r. o., Ústí nad 
Labem.

■ Nová pravidla pro přidělování 
bytů v domě se soustředěnou pe-
čovatelskou službou, dle návrhu 
předloženého sociálně zdravotní 
komisí, s účinností dnem schvá-
lení. 
■ Úpravu smlouvy o nájmu bytu 
v domě se soustředěnou pečova-
telskou službou v bodě I. odst. 2. 
Byty budou nájemci přenechává-
ny na dobu určitou jednoho roku 
s tím, že smlouva se bude pro-
dlužovat s podmínkou řádného 
využívání Pečovatelské služby 
Bílina.  
■ Zařazení investiční akce „Re-
konstrukce parku Lidická“ do 
rozpočtu města v roce 2012, ve 
výši 300.000 Kč, jako spoluú-
čast města k dotačnímu čerpá-
ní. 
■ Poskytnutí finančního daru 
společnosti Rekreační a sportov-
ní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 
180.000 Kč na zakoupení rolby 
pro úpravu ledové plochy na zim-
ním stadionu. 
■ Změnu termínu konání schůze 
rady města z 10. srpna na 17. srp-
na 2011. 

Souhlasila:
■ Se záměrem „Snížení fugitiv-
ních emisí částic modernizací 
nakládání s prachovým uhlím 
včetně zrušení skládky mourů“ 
(Oznamovatel: Severočeské doly, 
a. s., Chomutov).
■ Se záměrem „Snížení fugitiv-
ních emisí částic modernizací 
nakládky tříděného uhlí včetně 
jejího úplného vymístění z blíz-
kosti obydleného území“ (Ozna-
movatel: Severočeské doly a.s., 
Chomutov).

Pověřila:
■ Pana Michala Mleje, člena 
rady města, jednáním s Biskup-
stvím Litoměřice a Římskokato-
lickou farností – arciděkanstvím 
Bílina o převodu pozemkové 
parcely č.  1787/1 do majetku 
města Bíliny. 

Rozhodla:
■ Nejvýhod-
nější nabíd-
kou zakáz-
ky malého 
rozsahu dle 
směrnice č. 
04/2007 na 
akci „Ostraha 
areálu lázní 
Kyselka“ pro 
rok 2012 je 
nabídka firmy 
Mostecká BS, 
Most. 
■ Zadat ve-
řejnou zakázku 
malého rozsahu na 
akci „Bezpečná škol-
ka – MŠ Žižkovo údolí 
– umělý povrch“ dle Směrni-
ce č. 04/2007  firmě 4soft, s. r. o., 
Praha, a to jako specializovanou 
zakázku.
■ Zadat akci MŠ Za Chlumem 
– výměna oken (částečná – po-
kračování) panu Karlu Machovi, 
Bílina. 
■ Zadat výběrové řízení k zajiš-
tění veřejné městské hromadné 
dopravy specializované firmě A. 
I. Consulting, s. r. o., se sídlem 
Sarajevská 1915/15, 120 00 Pra-
ha 2.

Projednala a doporučila
zastupitelstvu města   

schválit:
■ Žádost ředitelky Městských 
technických služeb Bílina na za-
koupení pracovního vozidla pro 
vysprávku vozovek se zapojením 
rezervního fondu na úhradu lea-
singových splátek vč. akontace ve 
výši 1.000.000 Kč. 

Vzala na vědomí:
■ Dopis Ing. Petra Vrzáně, vý-
konného ředitele Sdružení pro-
vozovatelů centrálních loterních 
systémů, o odklad aplikace obec-
ně závazné vyhlášky k místnímu 
poplatku za „Technická herní 
zařízení“ a informaci vedoucí fi-

nančního odboru o situaci kolem 
výběru poplatku za „Jiné tech-
nické zařízení povolené MF“ 
s tím, že jakmile bude schválena 
novela zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, finanční odbor 
připraví novelu obecně závazné 
vyhlášky města. 
■ Žádost LTK Bílina o zakrytí 
centrálního dvorce s umělým po-
vrchem a areálu tenisových kurtů 
a ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic doplnit ten-
to materiál o investiční záměr. 
■ Zprávu vedoucí odboru interní-
ho auditu o provedených násled-
ných veřejnosprávních kontrolách 
za II. čtvrtletí 2011.
■ Plán zasedání sociálně zdravot-
ní komise na II. pololetí 2011. 
■ Informaci vedoucího odboru 
dopravy týkající se parkování 
u vlakového nádraží pro návštěv-
níky pošty. 

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)

Rada města na své 17. schůzi, konané v mimořádném termínu 22. 7. 2011
Schválila:

■ Zadávací podmínky vč. návrhu smlouvy 
o dílo k podání nabídky na nadlimitní veřej-
nou zakázku v otevřeném řízení podle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách na služby „Zajištění veřejné městské 
hromadné dopravní obslužnosti ve městě Bí-
lina v režimu veřejné linkové dopravy“, ná-

vrh komise pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek.

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou za-
kázku „Zajištění veřejné městské hromad-
né dopravní obslužnosti ve městě Bílina 
v režimu veřejné linkové dopravy“ dle § 

27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.
■ Zadat akci „Vybudování kamerového sys-
tému v ul. Havířská a Teplická v Bílině“ od-
borné firmě ENELEX, spol. s r. o., sídlem 
ve Chvaleticích, dle směrnice č. 04/2007, čl. 
VIII odst. 5, jako specializovanou zakázku.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

Rm Bíliny na své 16. schůzi konané 15. 7. 2011 mimo jiné:

-
řejnou zakázku 
malého rozsahu na 
akci „Bezpečná škol-
ka – MŠ Žižkovo údolí 
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V sobotu 13. srpna zazpívá od 18 hodin v Letním amfiteátru 
na Kyselce David Deyl. Mladý talent si svými písničkami o lás-
ce a vztazích získává široké věkové spektrum především dívčích 
příznivců. Zvučný čistý hlas a kvalitní hru na klavír jistě ocení 
i mnoho chlapců a mužů. 

Tenisový turnaj o pohár starosty města

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

david deyl
V součas- nosti stu-
dent oboru h u d e b n í 
výchova na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem připravuje své debutové 
album. A s ním má taky šanci – šan-
ci prosadit se mezi hvězdy současné 
poprockové scény.
„Muziku poslouchám pořád, hrozně 
mě to baví. Nemám rád ticho.“ Tak 
se David charakterizuje a jasně tak 
popisuje svou životní zálibu a lásku. 
„Začínal jsem na čistým popu - Boy-
zone a z nich hlavně Ronan Keating 
- a i když to dneska může znít jako 
úlet, tak se za to rozhodně nestydím. 
Pak samozřejmě přišli i Backstreet 
Boys, ale v současnosti už jsem jin-
de a líbí se mi Simple Plan, Cartel, 
Good Charlotte, Sunrise Avenue 
nebo Snow Patrol. Mým vzorem bý-
val také Patrick Nuo.“
David pochází z hudební rodiny. Stal 
se takovým mírně opožděným vá-
nočním dárkem roku 1983. Narodil 
se ve městě pod hradem Střekovem 
(Ústí nad Labem) 26. prosince jako 
nejmladší ze tří sourozenců. „Mám 
dvě starší sestry, ale táta si přál ještě 
kluka. Dá se říct, že jsem takovým 
pokračovatelem naší hudební tradi-

ce. Děda byl učitelem hudby, máma 
vede dětský sbor Koťata. I obě sest-
ry mají hudební vzdělání. K muzice 
mě ale paradoxně nepřivedl nikdo 
z nich, i když vliv na mě samozřejmě 
měli. To s tátou jsem už jako tříletý 
kluk seděl u klavíru. Za to mu dnes-
ka zpětně moc děkuju. Po malejch 
částech – třeba jen pět deset minut 
denně – u mě přes lidový písničky 
dokázal probudit vztah a nakonec 
i lásku ke klavíru. I díky tomu jsem 
mohl hned v 1. třídě nastoupit do 
základní umělecký školy. Ještě jsem 
neuměl číst, ale už jsem znal noty. 
Písmenko C bych nepoznal, ale notu 
C vždycky.“ 
Davidova muzikantská cesta dostala 
směr někdy kolem jeho čtrnáctého 
roku. „Začala se mnou cloumat pu-
berta, začaly mě zajímat holky a já 
jsem měl potřebu to nějak hudebně 
vyjádřit. Emoce chtěly ven, tak jsem 
zasedl za piáno.“ Poprvé před lidmi 
vystoupil v patnácti na školní vá-
noční besídce. „Všichni jsme měli 
přinést cukroví a něco si připravit. 
Někdo recitoval, někdo měl nějakou 
scénku a já hrál na piáno.“ Od té 
doby se David „předváděl“ mnoho-
krát. „Samozřejmě, když jsem chtěl 

sbalit nějakou holku - to jsem hrál 
třeba ‚You Are So Beautiful‘ od Joe 
Cockera.“ 
Jako každý autor potřebuje k tvorbě 
nějaký impuls, inspiraci. „Jasně, 
abych mohl psát, tak musím mít in-
spiraci. Můžu napsat za měsíc třeba 
pět deset písniček a potom půl roku 
nic. A nechci si sedat a něco potit 
nebo někoho kopírovat, to teda ne!“ 
A co že je tou Davidovou inspirací?  
„Mísí se ve mně pocity... No jsou to 
ženský. Ty dokážou vyvolat emocí. 
Jak pozitivní (‚ano má mě ráda‘), 
tak i negativní (‚že tam něco nekla-
pe‘). A ty druhý víc. Ale přitom jsou 
moje písničky tak happy.“ 
I současné hudební hvězdy si v roz-
hovorech o svých začátcích vzpo-
menou na nějakého osudového 
člověka, někoho, kdo jim pootev-
řel dvířka do světa showbusinessu. 
Nejinak je tomu také u Davida: 
„Můj osudovej člověk byla Vlasta 
Vodičková. Nejenže zpívala se sé-
grou v Dobrý večer Quintet a dělala 
v produkci Karla Svobody, ale to 
ona mě zavedla do studia za pro-
ducentem Danem Hádlem, abych 
mu zahrál nějaký svoje písničky. To 
bylo někdy v roce 2004 a on shodou 

okolností právě připravoval koncer-
ty Black Milk a já se stal předskoka-
nem na jejich turné.“ 
A jak to tak bývá – být ve správ-
nou chvíli na správném místě – to 
platilo i v Davidově případě. Na-
zrál čas na Davidův debut. O roku 
2008 by se tak mohlo mluvit nejen 
jako o magickém roku osmiček, ale 
také o roku dvou „D“  roku Davida 
Deyla.
„Na albu teď makáme s producen-
tem Danem Hádlem a velmi talen-
tovaným Marcusem Tranem. Vybí-
ráme asi z dvaceti věcí. A co je na 
tom zajímavý – všechny jsou nový, 
žádná není starší než půl roku,“ 
přibližuje první etapu vzniku alba 
David. 
Jako má David jasno o stylu své 
muziky a svého hudebního směřo-
vání, stejně tak má jasně stanovené 
cíle a přání. „Chtěl bych zaujmout, 
oslovit a možná i pomoct. Když tře-
ba bude mít nějaká holka depku, 
protože jí zrovna nechal kluk, a pus-
tí si nějakou rychlou pecku, která jí 
pomůže znova nastartovat a přivést 
na jiný myšlenky, tak z toho bych 
měl dobrej pocit a to by pro mě byla 
výhra.“ Zdroj: www.osobnosti.cz

Finalisté čtyřhry: zleva Slezák, Holán, Adamec (LTK Bílina), Mareš. Finalisté dvouhry:  leva Lukáš Holán, Jan Rosa.

Během slunečného prázdninového víkendu 16. – 17. 7. 2011 se na bílinských tenisových kurtech uskutečnil tenisový turnaj starších 
žáků  „O pohár starosty města“.  Sjeli se k nám hráči z okolí, kteří se našeho turnaje pravidelně a rádi zúčastňují. 

Po velkém boji se vítězem dvouhry  stal Jan 
Rosa ze Severočeské tenisové o.s., který ve 
finále porazil Lukáše Holána z LTC Pano-
rama Teplice. Ve čtyřhře nám udělal velkou 

radost domácí hráč Tomáš Adamec, který 
postoupil se svým partnerem Ondřejem Ma-
rešem z TK Louny do finále, kde podlehli 
dvojici Lukáš Holán z LTC Panorama Tep-

lice a Marek Slezák z TK Louny.   Výkony 
všech hráčů byli výborné, rodiče skvěle fan-
dili a my jsme společně prožili krásný teni-
sový víkend.  
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Priority se tím však nijak nemě-
ní. A družstvo bude opakovaně 
usilovat o postup do krajské-
ho přeboru. Šance je letos o to 
větší, že díky rozšiřování kraj-
ských soutěží budou z okresní-
ho přeboru postupovat první dva 
týmy. V nejvyšší okresní soutě-
ži bude A družstvu krýt záda B 
tým. Po několika letech se totiž 
podařilo pro Bílinu získat účast 
v nejvyšší okresní soutěži  pro 
dvě družstva. Tento úspěch 
s sebou nese i stinnou stránku 
– A družstvo nemůže být tímto 
doplňováno hráči z B družstva. 
C družstvo bude dále působit ve 
druhé třídě okresního přeboru. 
Doufejme, že si s tím vším bí-
linští poradí. Třeba i tak, že se 
jim do svých řad podaří zlákat 
některé bývalé hráče nebo úpl-
né začátečníky, případně mlá-
dež. Zájemci, nenechte na sebe 
dlouho čekat, jste vítáni!
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4. srpna 2011

od září začíná stolním tenistům nová sezóna

mladí rybáři z Bíliny opět na stupních vítězů 
  

Mladí rybáři z Bíliny na ná-
rodním kole Zlaté udice 2011 
opět obstáli. Zlatá udice je  
soutěž, která je z hlediska ry-
bářských dovedností jednou 
z nejnáročnějších, poněvadž 
soutěžící musí prokázat do-
vednosti v lovu ryb udicí, v ry-
bolovné technice, a zároveň 
vědomosti z přírodovědy, bio-
logie a rybářské legislativy.

Veronika Opavová dokázala, že 
rybáři z Bíliny patří oprávněně již 
řadu let mezi ty nejlepší v České 
republice, a v juniorské kategorii 
porazila i současnou juniorskou 
reprezentaci v rybolovné techni-
ce. Mezi vycházející  talenty patří 
Jan Zavázal, který v nejsilnější 
kategorii žáků obsadil celkové 
druhé místo,. Honza je společně 
s Luďkem Svobodou a Domini-
kem Šamonilem velkým příslibem 
pro budoucnost rybářského sportu 
nejen  pro Bílinu, ale i pro repre-
zentaci ČR. Tradičně nejsilnější 
disciplínou pro družstvo Bíliny 

byla přírodovědná část, kterou 
zcela jako vždy ovládla Marcela 
Dokulilová (12 let), která již řadu 
let  poraží i juniorskou kategorii. 
Marcele je teprve 12 let. Družstvo 

Bíliny celkově obsadilo druhé 
místo a potvrdilo, že nadále patří 
mezi špičky v české republice. 
V letošním roce byla Bílina pořa-
datelem národního kola Zlatá udi-

ce 2011, a jako pořadatel  ve spo-
lupráci s DDM Bílina, městem Bí-
lina, ČRS MO Bílina  a SÚS ČRS 
obstála na výtečnou, tak jak bývá 
pravidlem pro pořádající z Bíliny.

2. místo Bílina: Marcela Dokulilová, Kristýna Bauerová, Veronika Opavová, Luděk Svoboda, Jan Zavázal

Poslední zářijová dekáda znamená pro stolní tenisty v celé republice začátek soutěží v nové sezóně. Nejinak to platí i pro ty bílinské. 
Na to, aby důstojně reprezentovali sebe i své město, se už od prázdninových měsíců svědomitě připravují. Finančně se podařilo příští 
rok pokrýt, hráčsky se však nejspíš musí bílinští smířit s jednou nepříjemností – kvůli drobnému úbytku v hráčské základně nepřihlásí 
do soutěží D družstvo.




