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 Řidiči znovu navštívili autoškolu  Baltíci bodovali v Kopřivnici  Irské tance nadchly divadlo 
 Děti se utkaly v kendó  Koncert pomohl charitě  Virtus Vincit ukázal minulost  Začala volejbalová liga 

Naší snahou je odlišit tyto 
májové slavnosti od pod-
zimních oslav Dne horníků.
Z tohoto důvodu jsme Májový 
jarmark pojali v historickém 
duchu. Celé prostranství u al-
tánu patřilo historické scéně, 
které vévodil král Jan společně 
s královnou Janou. Ti také celé 
slavnosti zahájili a společně se 
zbrojnoši, tanečnicemi a muzi-
kanty vedli slavnostní průvod
z Mírového náměstí až do are-

álu Kyselky a zde po celý den 
diváky bavili svými vystoupe-
ními.

I na ostatních čtyřech scé-
nách byl program neméně pest-
rý. Na velké scéně návštěvníky 
bavil například YO YO BAND, 
KAMELOT, DAVID KRAUS. 
Scéna na Kafáči byla vyhra-
zena kapelám hrající bluegrass
a folk. Věříme, že koncert pís-
ničkáře Pepy Štrose byl dosta-
tečnou náhradou za nemocného 

Jaroslava Hutku. U Kádi byl 
připraven program, který po-
těšil zejména milovníky staro-
pražských písniček, dechovky 
a cimbálové muziky. Na své 
si určitě přišly i děti, kterým 
jsme vyhradili Růžový palou-
ček. Hostem na této scéně byl 
skvělý malíř a herec MILOŠ 
NESVADBA, který dokázal 
téměř hodinu bavit přítomné 
svými rychlými kresbičkami
a malůvkami. Celé slavnos-

ti zakončil filmový muzikál 
MAMMA MIA, promítaný
v letním kině.

Na tom, že se celé slavnosti 
vydařily mělo velkou zásluhu 
téměř letní počasí a můžeme 
si jen přát, aby v neděli 13. 9., 
kdy proběhnou v areálu na Ky-
selce oslavy Dne horníků, nám 
počasí opět přálo. 

Inka Skopcová
ředitelka KC Kaskáda

Je již tradicí, že počátkem měsíce května se v příjemném prostředí areálu lázní na Kyselce v Bílině, koná Májový jarmark. Byť celý 
program připravili pracovníci Kulturního centra Kaskáda, není možné jeho realizaci zajistit bez pomoci ostatních organizací: program 
na dětské scéně byl z velké části v režii bílinského Domů dětí a mládeže, při technické přípravě nám velkou měrou každoročně pomáhají 
Technické služby a odbor dopravy Města Bíliny, při zajišťování bezpečnosti je zapojena velká část městské policie.

Májový jarmark 2009Májový jarmark 2009
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Jak slavíte první máj, dodržujete nějaké tradice?

Petr
KAPIC (41),
technik-elektro:
„Neslavíme vůbec nijak. I na 
tomhle jarmarku jsme teprve po-
druhé.“

Jana
LINHARTOVÁ (63),
důchodkyně
„Slavíme tím, že chodíme sem na 
jarmark, a to už pravidelně dvacet 
let a moc se nám tu líbí.“

Libuše
SCHÖLLOVÁ (63),
důchodkyně
„Jdem se podívat na jarmark, 
tak vždy strávíme příjemně první 
máj.“

Tomáš
MICHAL (25),
vulkanizér
„Žádné tradice nedodržujem, jen 
procházka a pivo. A políbení pod 
stromem.“

Držte pořádně volant a sledujte okolí, radil lektor v autoškole

V úvodu se přítomní dozvěděli, 
že důležité je před jízdou zkon-
trolovat své auto. A to nejen stav 
pneumatik či funkčnost světel, ale 
také není od věci podívat se, zda si 
nám někdo neustlal pod nebo ved-
le auta. Pokud totiž pak takového 
neopatrného člověka přejedeme, 
odpovědnost je na nás. 

Následoval výčet dokladů, které 
nesmíme zapomenout doma. Mezi 
ty se řadí řidičský a občanský prů-
kaz, osvědčení o registraci vozi-
dla, zelená karta a u lidí nad 60 let
i lékařské potvrzení. V autě by také 
neměla chybět povinná výbava. 

Další část školení byla zaměře-
ná na dopravní značky. Jednalo 
se hlavně o nové značky, jako 
je „mýtné“, „zimní výbava“ či 
„časově omezené stání“. Mnozí 

řidiči vůbec netuší, že parkování 
vedle místa určeného pro invalidy 
neznamená jen snadné zastavení 
vedle bílé čáry, která ohraničuje 
jeho prostor. Řidič je podle záko-
na povinen zastavit 1,2 metru od 
vozu invalidy. Znamená to tedy, 
že pokud invalida zaparkuje těs-
ně vedle bílé čáry, řidič parkující 
vedle, musí dodržet zmiňovanou 
vzdálenost.

Kromě zákonem předepsaných 
povinností však Milan Chalupný 
dával přítomným také dobré rady. 
„Nejlépe zabráníme nehodě, když 
se budeme plně soustředit na jíz-
du, sledovat okolní vozy a držet 
volant oběma rukama,“ mluvil ze 
zkušenosti lektor. Dále není dob-
ré všem věřit. Viníci drobných 
dopravních nehod mohou slibo-

vat fi nanční náhradu škody nebo
i opravu rozbitých částí, jen když 
nebudete volat policii nebo vy-
pisovat formulář pro pojišťovnu.
V takovém případě ne vždy splní, 
co slíbili a nakonec vše popřou. 
Při každé nehodě je důležité vozy 
vyfotit a vypsat formulář či přivo-
lat policisty. 

Z přednášky si každý přítomný 
odnášel nové poznatky i dobrý 
pocit z opakování si všeobecných 
pravidel. Další školení by se podle 
zájmu mohlo konat po nabití plat-
nosti nového zákona, který přinese 
mnoho změn a je v zájmu každého 
řidiče se s ním detailně seznámit. 

Pavlína Nevrlá

V Bílinské autoškole Jana se 25. dubna sešli zodpovědní řidiči při ško-
lení, které pořádal majitel autoškoly Milan Chalupný. Dvouhodinová 
přednáška nebyla povinná, naopak. Do lavic zasedli pouze ti, kteří 
měli zájem dozvědět se, co se chystá za novinky v zákoně a spoustu 
dalších věcí, které třeba už zapomněli.

Povedený bratříček 
Na základě spáchání pře-

stupku v dopravě byl hlídkou 
MP Bílina zjištěn trestný čin, 
jehož se dopustil muž, který 
se z obavy postihu za přestup-
ky několikrát vydával za svého 
bratra. Ten o počínání svého 
vykutáleného příbuzného ne-
měl ani potuchy. Podvodník byl 
předán Policii ČR pro podezře-
ní z trestného činu poškozování 
cizích práv.

(MP Bílina)
 

Falešný poplach
Na základě oznámení byla 

hlídka MP Bílina vyslána do 
prostoru sídliště SHD, kde se dle 
oznámení měl nacházet předmět 
podobný bombě. Strážníci však 
na místě namísto obávané bom-
by nalezli použitý hasicí přístroj.
 (MP Bílina)

Nebezpečný školák
Hlídka MP Bílina byla přivo-

lána do jedné z bílinských zá-
kladních škol, kde jednoho ze 
žáků postihl záchvat agresivity. 

Žák vyhrožo-
val násilím 
p e d a g o g ům 
i spolužákům
a jeho agresivita
a výhrůžky se stupňovaly až 
nakonec došlo z jeho strany
k fyzickému napadení personálu 
školy. Že se jednalo o skutečně 
závažný případ dokladuje ta sku-
tečnost, že žák musel být za asis-
tence policisty převezen do zdra-
votnického zařízení v Teplicích. 
Případ byl předán Policii ČR.

(MP Bílina)

Z deníku Městské policie Bílina
-

ům
i it

Auta již muži vykrádat nebudou 
Dva muži, kteří v uplynulých 

dnech vykradli auta na parko-
višti v centru Bíliny, si již vy-
slechli obvinění od policejního 
komisaře. Z vozidel si chtěli 
odnést věci za necelých 20 tisíc 
korun. To se jim však nepodaři-
lo a skončili v rukou policistů. 
U majetkové trestné činnosti je 
počet případů, ve srovnatelném 
období prvních dvou měsíců, 
téměř vyrovnaný - asi 590. 
Způsobené škody jdou však str-
mě vzhůru. Loni to bylo jen na 
Teplicku za 15,9 milionu a letos 
již za 20,1 milionu korun. (vw)
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Ušák z Bíliny je dvouletý kříženec německého 

ovčáka, hodný, zdravý, neagresivní, odčerve-

ný, očkovaný, hledá hodného pána, se kterým 

by chodil na procházky.

Černoch z Bíliny je 9letý, menší kříženec ně-

meckého ovčáka, vitální, zdravý, očkovaný, 

odčervený, hodný. Najde pána, co by mu po-

skytl hezký domov?

Fousinka z Bíliny je 

8letá fenka, kříženka 

většího vzrůstu, co 

hledá hodnou duši, 

která by se jí ujala. Je 

hodná, vitální, očkova-

ná, odčervená. Má ráda 

piškotky a procházky.

Potočník je 2,5 roku 

starý kříženec hrubo-

srstého jezevčíka malé-

ho vzrůstu, hezký, hod-

ný, hravý, očkovaný, 

odčervený. Vhodný jak 

k domku se zahrádkou, 

tak do paneláku ke star-

ším lidem.

Kontejnery na tříděný odpad brání v parkování

Takový případ nastal umístěním 
kontejnerů na třídění odpadů před 
domy č.p. 222, 223, 224 a 225
 v ulici Alšova na sídlišti PP 1. Ke 
stávajícím dvěma kontejnerů na 
klasický odpad přibyly další tři 
na tříděný – všechny umístěné u 
chodníku tak, že zabraňují odsta-
vování vozidel na vybudovaném 
parkovišti. Takže z původních 
dvou míst, kde se nedalo zaparko-
vat, je jich dnes PĚT. 

Zcela chápu, že kontejnery byly 
umístěny zde – v takovém pomy-
slném středu dalších panelových 
domů, ale město v mnoha lokali-
tách vynakládá nemalé prostřed-
ky na vybudování nových míst na 
parkování vozidel a zde je počet 
těchto míst, již takto nedostačují-
cích, snižován. Kontejnery by na 
tomto místě měly zůstat, ale bylo 
by potřeba pro tyto vybudovat jed-
noduchý lehký přístřešek – takový 

jako mají některé hypermarkety 
na umístění nákupních vozíků. 

Pokud by se takový přístřešek 
vybudoval, snížil by se počet za-
blokovaných parkovacích míst 
na původní počet. Každého asi 
napadne – kdo to ale zase zapla-
tí? Domnívám se, že město má za 
tříděný odpad nějaký fi nanční pří-
jem a právě těchto peněz by se da-
lo na fi nancován tohoto přístřešku 
využít. Ing. Jan Záhoř, Bílina

Stává se velice záslužnou činností jednotlivých měst a obcí, zajištění kontejnerů na třídění odpadů, 
čímž umožňují občanům tuto činnost provádět. Bohužel rozmisťování kontejnerů někdy přináší
i problémy za strany občanů. 

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Žatecku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě 
tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který 
o ně bude dobře pečovat.

Hledáte svého mazlíčka?

V pátek 15. května od 16 hodin 
se v městském divadle uskuteč-
ní slavnostní předávání ocenění 
12. ročníku soutěže Bořeňská 
čarodějnice 2009 za část recitač-
ní, pěveckou a taneční pro děti 
předškolního a školního věku. 
V programu se představí děti 
nominované na ocenění se svým 
vystoupením a hosté. 

Z cyklu soutěže Bořeňská čaro-
dějnice se pak 21. května usku-
teční soutěž Výtvarka za školou 

na koupališti Kyselka. Tématem 
této soutěže je Vynálezy, které 
možná (ne)ovlivní náš svět. Vý-
tvarka za školou je určena pro 
mateřské školy, první i druhý 
stupeň základní školy, střední 

školy, základní umělecké školy 
i domy dětí. Vítězům bude 28. 
května předáno prestižní oceně-
ní při vernisáži ve Výstavní síni 
U Kostela. Práce dětí zde budou 
vystaveny do 25. června. (pn)

NA CHODBĚ
KNIHOVNY
BAVÍ VTIPY
Během měsíce května je

v přístupové chodbě knihovny 
instalována putovní výstava 
kreslených vtipů Ekofór, kte-
rou nám opět zaslalo Hnutí 
Brontosaurus z Brna . Téma 
tohoto 6. ročníku je strom. 
Soutěž probíhala ve třech 
kategoriích. První kategorie 
„Stromek“ byla určena dě-
tem do 15 let včetně, druhá 
„Strom“ pro dospělé, a třetí 
kategorie na téma „Les“ neby-
la věkově omezena. Návštěv-
níci výstavy se mohou zapojit 
do hlasování o nejlepší vtip 
na internetu, www.ekofor.cz, 
popř. v půjčovně knihovny 
vyplnit hlasovací lístek s čís-
lem vtipu, který je nejvíce za-
ujme. Jejich tipy pak předáme 
do Brna a v září bude vyhlá-
šen vítěz. Smyslem této akce 
je snaha upozornit na aktuální 
stav životního prostředí. Tak 
neváhejte a zapojte se…

M. Šímová

DĚTI DOSTANOU OCENĚNÍ

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU – ZMĚNA!
Informace pro soutěžící školy a rodiče: „Výtvarná soutěž pro děti ze 

školských zařízení Výtvarka za školou z cyklu soutěží Bořeňská čaro-
dějnice 2009, která proběhne 21. května od 9 hodin v Bílině, se překlá-
dá z koupaliště v Žižkově údolí na koupaliště Kyselka.

Za KC Kaskáda: Petra Zaťková
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Irské tance ovládly bílinské městské divadlo

Baltíci z Bíliny opět zabodovali

Dynamická a působivá podívaná 
s vynikajícím scénickým a svě-
telným souladem a mnoha kostý-
movými převleky slavila úspěch. 
Trvala 80 minut a nabídla 16 sa-
mostatných choreografi ckých vy-
stoupení. Vidět jsme mohli vedle 
ryze technicky vypilovaných částí 
stepařských také dějové taneční pa-
sáže, například scénku s gangstery 
či osamělou smutnou dívku, která 
hledala a našla svého milého.

Celtic Energy je pátý celovečer-
ní program tohoto souboru. „Je to 
show, kde se ukazuje irský tanec
v různých podobách, jsou to adap-

tace různých světových show,“ 
uvedl vedoucí souboru Peter Ba-
rančik.

Diváci si vystoupení pochvalo-
vali a označovali ho jako nádher-
né a výborné: „Byla to bezvadná 
show. Prostě nádhera,“ komento-
val například jeden z nich. Obe-
censtvo již v průběhu samotného 
vystoupení reagovalo velice nad-
šeně a spontánně a na to slyšeli
i tanečníci a diváky povzbuzovali: 
„Tanečníci mají v této show jis-
tou volnost, jak si mohou diváka 
zpracovat podle svých představ. 
Čím jsou diváci spontánnější, je 

Velkolepou taneční show předvedl v bílinském městském divadle slo-
venský taneční soubor Merlin. Představení, se kterým na své jarní 
tour objel 19 českých měst, nese název Celtic Energy a Bílina byla ve 
čtvrtek 30. dubna posledním městem, které na svých jarních cestách 
po České republice soubor navštívil.

O uplynulém víkendu se konalo národní kolo v programování v ja-
zyce Baltík v Kopřivnici. V silné konkurenci více než stovky soutě-
žících z Českých Budějovic, Strakonic, Prahy, Bíliny a Kopřivnice 
se bílinští účastnili v kategoriích mladší žáci a starší žáci, kdy na 
zadané téma měli programovat. Očekávání nezklamali.

Třetí místo v kategorii mladší žá-
ci obsadil Václav Plavec a v kate-
gorii starší žáci obsadili třetí místo 
Jakub Černík a Tomáš Procházka, 
jejichž tým se jmenuje MB TÝM. 
Třetí příčkou si všichni tři zajistili 
postup do mezinárodního fi nále, 
které se uskuteční 6.června na Slo-
vensku.

Po náročném soutěžním klání se 
účastníci podívali na zámek Huk-
valdy a navštívili plavecký bazén, 
kde je čekal zasloužený odpoči-
nek.

Vítězstvím Baltíků se zvýšila 
prestiž nejen bílinského DDM, ale 
také města Bíliny.

Vlasta Vébr

V pátek 30. dubna se žáci
1. A Základní školy Za Chlumem 
vydali na netradiční exkurzi. 
Nejmenší školáci si to namířili 
přímo do teplického gymnázia, 
do místních skleníků. Nadšeně 
si prohlíželi úžasnou sbírku tro-
pické a subtropické fl óry a fauny, 
která je rozmístěna do tří prosto-
rů. S otevřenými ústy posloucha-
li výklad Mgr. Sedláka a s chutí
i odvahou si sahali na jeho zvířecí 
chráněnce. 

Pohladili užovku červenou
a korálovou, prozkoumali štíra, 
sklípkana, gekony i varana Kar-
la. Nejvíce je překvapily dravé 
želvy (druhy matata a kajmanka), 
když na vlastní oči uviděli jejich 

bleskurychlý útok na kořist v po-
době chlazené rybky. Naprostými 
miláčky se stalo sedm suchozem-
ských želv v čele s Voldemor-
tem. 

Dětem se ani nechtělo domů
a všechny se chtějí stát studenty 
gymnázia. Za krásné zážitky dě-
kujeme profesoru biologie Mgr. 
Tomáši Sedlákovi, řediteli tep-
lického gymnázia RNDr. Berg-
manovi a dvěma studentkám pe-
dagogické fakulty, Petře Aulické
a Petře Dudové, za doprovod.

Zjevení „trpaslíků“ mezi stu-
denty gymnázia vyvolalo jedi-
nečnou reakci – na všech tvářích 
se objevil úsměv.

Mgr. Milena Maryšková

RABAS PŘIJEDE DO KNIHOVNY
Městská kni-

hovna v Bílině 
pořádá v úterý 
19. května 
od 18 hodin 
v klubovně 
setkání s Pře-

myslem Rabasem, předsedou 

Poslaneckého klubu Strany zele-
ných. Rabas působil dlouhá léta 
jako ředitel Podkrušnohorského 
zooparku v Chomutově. Bude 
hovořit především o životním 
prostředí a hlavně o akci, která je 
pořádána na záchranu bílých no-
sorožců. Vstupné je zdarma.

i tanečník uvolněnější a spontán-
nější,“ vysvětlil pan Barančik.

Secvičení tohoto vystoupení tr-
valo asi jeden rok. Není to podle 
slov vedoucího souboru nic jed-
noduchého: „Step je jako matema-
tika, je důležité zvládnout krokové 
variace, které je třeba logicky po-
chopit.“ Neobává se však, že by 
tanečník přímo při vystoupení ně-
jak selhal: „Když se tanečník splete 
nebo zapomene, co má dělat, není 
to problém, protože má naučené

a nacvičené různé kroky a něco vždy 
předvede.“ Za celou patnáctiletou 
existenci souboru se prý nestalo, že 
by tanečník úplně vypadl z role.

Zájem o vystoupení souboru 
Merlin je v ČR velký a ze své-
ho města Snina na východním 
Slovensku se vrátí s již osvědče-
ným programem zase na podzim.
V současnosti však již připravuje 
nový program, jenž plánuje do ČR 
přivézt příští jaro.

Jana Karlová

Prvňáčci chtějí studovat gymnázium
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PŘI TURNAJI V KENDÓ SE BÍLINŠTÍ NEZTRATILI

Kendó je japonské 
bojové umění boje 
s mečem, jeho do-
slovný překlad zna-

mená cesta meče a jeho kořeny 
vychází z bojovníků starého Ja-
ponska – samurajů. Ti se od ra-
ného dětství po dospělost cvi-
čili v umění meče a neustálým 
cvičením se snažili dosáhnout 
dokonalé techniky. Samurajové 
k výcviku používali skutečných 
mečů, ale takové cvičení bylo 
často i životu nebezpečné, pro-
to se koncem 18. století zavedly 
chrániče hlavy, rukou a trupu 
a na plnokontaktní cvičení se 
začal používat šinaj – bambu-
sový meč, tedy vzniklo kendó 
takové, jako ho známe i dnes.

Kendó není sport, kendó je 
tradiční bojové umění. V mo-
derním kendó se také soutěží, 
turnaje ale slouží jako prostře-
dek dalšího zlepšování pro-
střednictvím konfrontace, ne 
jako honba za slávou. Cílem 
moderního kendó je především 
výchova člověka. V Japonsku 
je například kendó povinné 
v rámci školní docházky pro 
děti od 10.-15. let, kdy slouží 

k formování osobností mladých 
Japonců.

Zápas v kendó se nazývá šiai. 
Šiai probíhá v zápasišti šiai-
džó, což je vymezený čtverec 
o hraně 9 – 11 metrů s vyzna-
čeným středem a hranami. Bo-
jovníci se snaží seknutím nebo 
bodnutím správnou formou 
zasáhnout soupeře a získat tak 
bod - ippon. Vítězí ten, kterému 
se podaří získat dva ippony, ne-
bo po vypršení časového limi-
tu vede o jeden ippon („1:0“). 
V případě dětských závodů se 
často rozhoduje výrokem roz-
hodčích – hantei. 

V Bílině se kendó cvičí vel-
mi krátce, teprve něco přes 
rok, kroužek v DDM v Bí-
lině pak funguje první škol-
ní rok a vyučuje zde člověk
v Čechách nejpovolanější – Jin-
dra Ziegelheim – 5. dan kendó, 
společně se svou ženou Janou – 
4. dan kendó.

Bílinskou trofej organizoval 
Dům dětí a mládeže Bílina, pří-
pravy probíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové. Při samot-
ném turnaji pak pomáhali všich-
ni členové Bílinského kroužku 

V sobotu 25. 4. se ulicemi kolem DDM v Bílině rozléhal podivný 
křik. Kdo našel odvahu nakouknout dovnitř, uviděl děti oblečené 
do podivných kukel a dalších chráničů, jak se šermují bambusový-
mi tyčemi a přitom vydávají ten nervy drásající řev. V domě dětí se 
konal první ročník Bílinské trofeje – turnaje v kendó pro děti.

Rybník v bílinské Bezovce zaplnily 26. dubna modely lodí. Konal se 
tu totiž již jednadvacátý ročník veřejné soutěže Bílinský hrneček. 
Od ranních hodin zde modeláři nejprve trénovali manévry s loďka-
mi a poté soutěžili v různých kategoriích.

a rozhodčí poskytla Česká fe-
derace kendó. Na turnaj se sje-
lo na 30 bojovníků a bojovnic 
(ano, dívky cvičí také a rozhod-
ně se nedají přehlédnout) ve vě-
ku od 6.-15. let z Hradce Krá-
lové, Prahy, Zlína a samozřejmě
z kroužku v DDM Bílina.

Soutěžilo se ve třech věkových 
kategoriích 7.-9. let, 10-12. let
a 13.-15. let. V každé kategorii 
byla pak udělena i cena za nej-
lepšího bojového ducha (Best 
Fighting Spirit), kdy rozhodčí 
hodnotí nasazení v boji a celko-
vý dojem ze závodníka.

Jana Ziegelheimová

Letos nově přibyla kategorie F4 
pro dospělé. I když během dne 
převládalo pěkné jarní počasí, ob-
čas soutěžící potrápil vítr, který si
s loďkami při jízdě pohrával. 

Kdo by se chtěl účastnit dalších 
ročníků soutěže nebo se začít za-

jímat o lodní modelářství, měl by 
si připravit zhruba 3 500 korun. 
Zhruba právě tolik stojí model lo-
dě, vybavení, baterky a vysílačka. 
Odměnou za výdaje jsou setkání
a soutěže v příjemné atmosféře. 

(pn)

Desítky lodních modelů soutěžily v Bezovce 

7 - 9 let let
1. místo: Puchmajer, Kacubó Praha
2. místo: Máliš Vít, DDM Bílina
3. místo: Fizek Jan, DDM Bílina
3. místo: Havelka Ondřej, Nozomi Dojo HK
BFS: Dunka Martin, DDM Bílina

10 - 12 let
1. místo: Havelka Lukáš, Nozomi Dojo HK
2. místo: Kopiště Lukáš, Nozomi Dojo HK
3. místo: Beránek Filip, DDM Bílina
3. místo: Plášek Lukáš, Tenshin Dojo Zlín
BFS: Beránek Filip, DDM Bílina

13 - 15 let
1. místo: Šimek Prokop, Nozomi Dojo
2. místo: Vaněk Kryštof, Sandómon Praha
3. místo: Černý Daniel, DDM Bílina
3. místo: Koutník Jiří, Nozomi Dojo
BFS: Černý Daniel, DDM Bílina

Letní tábory Domu dětí
a mládeže v Bílině

29. 6. – 10. 7. Bedřichov 
pro děti školního věku 4 160 korun, pro ostatní dospělé
zájemce 4 550 korun.

1. – 15. 7. Horní Cerkev - 1. běh

15. 7. – 29. 7. Horní Cerkev - 2. běh

29. 7. – 12. 8. Horní Cerkev - 3. běh
stanový tábor pro děti školního věku, 3 800 korun

26. 7. – 1. 8. Jindřichov – Můj první tábor 
pro děti od 5 let, 2 450 korun

17. – 26. 7. Chorvatsko
Makarská riviéra, Živogošče, pro rodiče či prarodiče s dětmi, 
5350 korun

1. – 9. 8. Příměstský tábor s Baltíkem
pobytový tábor s programováním na PC, 2 100 korun

10. – 15. 8. Příměstský tábor pro předškoláky 
620 korun

15. – 24. 8. Nová Ves nad Nisou
Aerobic, soustředění kroužků, 4 100 korun
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Jarmark začal v deset hodin 
dopoledne na Mírovém náměs-
tí, ze kterého se vydal průvod 
na Kyselku. O půl jedenácté 
byly slavnosti zahájené vytrou-
bením. 

Bohatý program se pak rozbě-
hl hned na pěti scénách. Hlavní 
scéna v letním amfiteátru nabí-
zela k poslechu koncerty rock-
ových, folkových či country 
kapel. V devět hodin večer zde 
začalo promítání amerického 
muzikálu Mamma Mia. 

Prostor před pohostinstvím 
U Kádi zaplnil od dopoledních 
hodin šanson, jazz, později har-
monika a dechová hudba. Kafáč 
obsadily bluesové, bluegrasso-
vé, folkové či vokální skupiny. 

Nejbohatší pro-
gram byl na scéně 
U Altánu a na Rů-
žovém paloučku. 
Palouček byl ur-
čený především 
dětem. Zde si 
mohly děti užít 
různé soutěže, 
vystoupení či 
zábavný pro-
gram s Milošem 
Nesvadbou. Na pódiu se jim 
představil také bílinský dům 
dětí a mládeže, mažoretky či 
tanečníci z mostecké základní 
umělecké školy. 

U Altánu se lidé bavili přede-
vším historií. Celý den zde hrá-
la dobová hudba, o růži a šátek 

zde bojovali rytíři, své umění 
zas předvedli šermíři a o veselí 
se postaralo vystoupení kejklí-
řů. 

Prostor mezi jednotlivými 
scénami zaplňovali prodejní 
stánky s nejrůznějším zbožím. 

Velký zájem byl o tradiční po-
krmy, jako je cukrová vata, gri-
lovaná klobása či bramborák
s uzeným masem. Na své si při-
šli také milovníci medoviny či 
slivovice.  

Pavlína Nevrlá

pódiu se jim

První máj trávily tisíce lidí na jarmarku

Jedna z největších letošních akcí v Bílině se uskuteč-
nila v pátek 1. května v areálu Lázní Kyselka. Zdejší 
prostory zaplnili rytíři, hudebníci, kejklíři i prodejci 
při Májovém jarmarku. 

jjjj yyyyyyyy

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,
důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

U příležitosti státního svátku Dne vítězství položili ve čtvrtek 7. května 
ve dvě hodiny odpoledne představitelé Bíliny věnec na městském hřbi-
tově k uctění památky hrdinů padlých za 2. světové války 

Foto: Václav Weber

KONCERTY KAMELOTU PODPOŘÍ CHARITU

Celé turné bude trvat 106 dní (od 
2. 3. do 14. 6.) a z každého kon-
certu bude část zisku věnována na 
charitativní účely. Všichni členové 
se zavázali dát část svého honoráře 
na Fond ohrožených dětí. Podpoří 
projekt Klokánek, jehož cílem je 
nabídnout dětem místo ústavní péče 
přechodnou rodinnou péči buď do-
kud se nevrátí zpátky do své rodiny, 
nebo dokud pro ně není nalezena 
trvalá náhradní rodinná péče.

Na to, proč se členové brněnské 
skupiny rozhodli právě pro Fond 
ohrožených dětí, odpověděl front-

man kapely Roman Horký: „S Ma-
rií Vodičkovou (předsedkyně Fondu 
ohrožených dětí – pozn. red.) už 
dlouho spolupracujeme a podpo-
rujeme děti bez domova, protože si 
myslíme, že je to ta nejlepší věc, kte-
rou je potřeba dělat v dnešní době. 
Myslím, že všechno má smysl, i pod-
pora dětí v Africe, ale největší smysl 
má podporovat děti u nás.“

Samotná atmosféra koncertu by-
la příjemná, jak se vyjádřil jeden
z přítomných diváků: „Atmosféra 
je tu příjemná a veselá, dobře se tu 
bavím, Kamelot vytváří pohodovou 

Na pátečním jarmarku vystoupila mimo jiné brněnská skupina Ka-
melot. Jejich bílinské vystoupení je součástí turné O 106, na které se 
Kamelot vydal při příležitosti vydání svého nového alba Mořská sůl. 
Z něj měli návštěvníci koncertu možnost slyšet několik písní.

KONCERTY KAMELOTU PODPOŘÍ CHARITU

a optimistickou náladu.“ Příjemné 
prostředí si pochvaloval i samotný 
frontman skupiny: „Je to tu nádher-
ný, atmosféra výborná, lidí hodně, 
krásné počasí.“

Další města, v nichž mohou po-
sluchači skupinu Kamelot spatřit
v rámci jejich charitativního koncer-
tování, jsou např. Česká Lípa, Štětí, 
Pelhřimov, Ostrava nebo slovenská 
města Bratislava či Piešťany.

Pokud se celé turné podaří usku-
tečnit a dovést úspěšně do konce, 
bude zapsáno do České knihy rekor-
dů a s ním i Bílina jako 61. město, 
v němž v rámci tohoto turné kapela 
vystoupila. Jana Karlová

Dne 30.dubna naše škola pořádala poučnou soutěž pro žáky 2.stup-
ně s názvem „Stop závislosti“. Nejúspěšnější pětičlenné týmy, vítě-
zové třídních kol, se utkaly v tělocvičně v šesti kolech vždy na jiné 
téma - prevence, právo, vědomostní riskuj, uhodni, stavba věže a 
skládání puzzle. 

Porota, ve které zasedla paní ředitelka Mgr. Ivana Svobodová a paní 
učitelky Jaroslava Šípová a Eva Maierová, měla za úkol zapisovat 
odpovědi našich týmů a přidělovat body.V každém kole, na každou 
otázku nebo úkol, byl vylosován i divák, který měl možnost odpo-
vídat s týmy a získat věcnou odměnu nebo cenu útěchy. Tuto soutěž 
nakonec překvapivě vyhrálo družstvo 6.A, které porazilo mnohem 
starší žáky. Celé klání výborně moderovaly žákyně z 9.A, Kristýna 
Veverková a Daniela Valášková.

Diváci i jednotlivé týmy si soutěžní dopoledne moc užili. Cílem 
akce byla prevence nežádoucích jevů. 

Monika Opavová, 9.A, ZŠ Lidická, Bílina

ZŠ Lidická pořádala soutěž ,,Stop závislosti“ZŠ Lidická pořádala soutěž ,,Stop závislosti“
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Kulturníservis
KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Pátek 15. května 16.00 hodin

„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2009“ 
Slavnostní předávání ocenění 12. ročníku soutěže 

za část recitační, pěveckou a taneční dětem ze škol-
ských zařízení. prezence oceněných dětí od 14.30 
do 15.30 hodin. Vstupné pro veřejnost: 20,- Kč

• Čtvrtek 21. května 19.00 hodin
Alan Ayckbourn

KDES TO BYL(A) V NOCI
Divadlo Bez Zábradlí

Situační komedie o tom, že odpověď na otázku 
„Kdes to byl(a) v noci?“ může být za jistých 
okolností v manželství jedna z nejtěžších. 

Režie: Jiří Menzel. Vstupné: 220,- 180,- 160,- Kč
Předprodej vstupenek od 21. 4. 2009

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Sobota 23. května 14.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Sraz zaniklých obcí Jeníšův Újezd a Břežánky. 

Pořádá A. Fialová a H. Mrázková. 
Vstupné dobrovolné

DIGITÁLNÍ KINO
• Pondělí 18. května 16.00 a 18.00 hodin

KONCERT LUCIANA PAVAROTTIHO
DVD projekce záznamu koncertu nedávno

zesnulého předního italského tenoristy
L. Pavarottiho. Koncert je promítán ve vysoké 

HD kvalitě. Vstupné: 90,- Kč

KINO HVĚZDA
• 15. a 16. května 19.00 hodin

VÉVODKYNĚ 
USA/Historické drama. České titulky.

Příběh vás přenese do 18. století a přiblíží život 
šlechtičny Georgiany. Hrají: Keira Knightley, 

Ralph Fiennes, Charllotte Rampling…
Vstupné: 70,-Kč

• Úterý 19. května 18.00 hodin
MARLEY A JÁ

USA/Komedie. České titulky. Všechno bylo 
perfektní, dokud se neobjevil Marley…

Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric 
Dane, Kathleen Turner … Vstupné: 65,-Kč

• 20. a 21. května 17.00 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI 

USA/Animovaný komedie. Český dabing.
Malý hrdina s velkým srdcem…

České znění: Marek Holý, Lucie Vondráčková, 
Naďa Konvalinková, Jan Šťastný.Vstupné: 65,-Kč

• 22. a 23. května 19.00 hodin
SEX DRIVE

USA/Komedie. České titulky. Najdi babu, šlohni 
káru a přirážej. Hrají: Josh Zuckemann,
Amanda Crew, Clark Duke, Seth Green.

Vstupné: 65,-Kč 
• Úterý 26. května 18.00 hodin

NENAROZENÍ 
USA/Horor. České titulky. Zlo potřebuje život…

Hrají: Odette Yustmann, Gary Oldman,
Megan Good, Carla Gugino. Vstupné: 65,-Kč

• 29. a 30 května 19.00 hodin
SPIRIT 

USA/Akční. České titulky.
Další fi lm komiksové legendy Franka Millera.

Hrají: Gabriel Macht, Eva Mendes,
Sarah Paulson, Dan Lauria,

Scarlett Johansson…
Vstupné: 65,-Kč

Digitální kino
18. května od 16. a 18. hodin

KONCERT LUCIANA PAVA-
ROTTIHO

Luciano Pava-
rotti se narodil
v italské Modeně 
jako syn amatér-
ského zpěváka 
a pekaře. Talent 
Luciano zdědil 
po otci, který ač 

hlasově v pořádku, nedal se na pro-
fesionální kariéru z důvodu přílišné 
nervozity. Otec ho ke zpěvu vedl od 
malička a přibližně v devíti letech ho 
přihlásil do místního farního sboru 
„Gioacchino Rossini“, se kterým vyhrál 
mezinárodní soutěž. Více než zpěv ho 
ale zajímal sport - především fotbal.
A tak Pavarotti po škole řešil dilema, 
zda se stát profesionálním fotbalis-
tou nebo zpěvákem. Poté co navštívil 
koncert Benjamina Gigliho hudba na-
konec zvítězila a Lucianno v 19 letech 
(1954) začal studovat zpěv u respekto-
vaného profesora Arrigo Pola. Během 
studií se několikrát rozhodoval, zda ve 
zpěvu pokračovat a vydělával si jako 
učitel na základní škole nebo jako po-
jišťovák.

Pavarotti ale miloval i moderní rock-
ovou a popovou hudbu, což dokládá 
několik jeho koncertů se Stingem, ir-
skými U2 nebo Bryanem Adamsem, 
což mělo pozitivní vliv na popularizaci 
vážné hudby. Luciano Pavarotti se in-
tenzivně věnoval také charitativním 
projektům, které pomáhaly získat pe-
níze pro uprchlíky a Červený kříž. Na 
sklonku života se zdarma věnoval i vý-
uce zpěvu ve svém rodném kraji.

V červenci 2006 u něj lékaři objevi-
li rakovinový nádor, který vyžadoval 
okamžitou operaci. Ač lékaři oznámili, 
že se uzdravuje, jeho stav nebyl uspo-
kojivý. 9. srpna 2007 musel být opět 
hospitalizován kvůli komplikacím
a ráno 6. září umírá. 

KINO HVĚZDA
15. a 16. května 19.00 hodin

VÉVODKYNĚ
Althorp roku 1774. Na pozemku za 

domem rodiny Spencerových se šest 
mladých aristokratů připravuje na bě-
žecký závod a sedmnáctiletá Georgia-
na podporuje mladého Charlese Gre-
ye k vítězství. Uvnitř pak Georginani-
na matka Lady Spencer domlouvá své 
dceři svatbu s Vévodou z Devonshiru, 
mužem, který je o mnoho let starší než 
Georgiana. Svatební dohoda zaručuje 
mladé Georgianě vysokou fi nanční 
odměnu v momentě kdy porodí Vévo-
dovi syna a dědice vévodství.

Po svatbě se Georgiana ujímá své 

role společenské hostitelky a osoby 
udržující zábavu ve Whigs - politické 
straně, kterou podporuje její manžel 
- přičemž ohromí vedoucího strany 
Charlese Foxe svým důvtipem a svou 
krásou. 

Manželství se ale pro Georgianu stá-
vá brzy zklamáním, protože zjišťuje, že 
Vévoda se více zajímá o postele služek 
než její a že i psům se věnuje více než 
jí. O poslední iluze přijde v momentě, 
kdy vévoda od Georgiany očekává, že 
se bude starat o jeho nelegitimní dce-
ru, která s nimi přišla bydlet. 

Georgianinou odpovědí na Vévodo-
vo chování jsou časté návštěvy večír-
ků a společenských akcí, na kterých 
se objevuje po boku Charlese Foxe
a dramatika Richarda Sheridana. Ge-
orgiana porodí Vévodovi dceru, která 
ho však nezajímá, jelikož nejde o dědi-
ce. Lady Spencer ho ale ujišťuje, že mu 
Georgiana jistě brzy porodí dědice. 

O pár let později a o jednu dceru 
navíc cestuje rodina do Bath. Vévoda 
s Vévodkyní se zúčastní plesu, na kte-
rém Georgiana ohromí přítomné ob-
rovskou parukou doplněnou o pštrosí 
peří. Její modely se stanou pověstné
a ona sama se stane jakousi módní 
ikonou, která vzbuzuje pozornost všu-
de, kde se objeví. Vévoda se na plese 
baví s Bess Foster a Georgiana se vtáh-
ne Bess do rozhovoru, aby se dozvědě-
la, co po ní Vévoda vlastně chtěl. Obě 
brzy zjistí, že mají mnoho společného 
a rozhodnou se potkat znovu. 

Úterý 26. května 18.00 hodin
NENAROZENÍ

Mezi světem živých a mrtvých se po-
tulují temné duše, které se snaží vrátit 
do života. Jejich vstupní bránou mo-
hou být citliví jedinci, které postupně 
zlomí a zcela ovládnou. Těmto démo-
nům se říká dybukové. Jejich oběti 
mají jen dvě možnosti – dobrovolnou 
smrt nebo svěření se do péče profesio-
nálního exorcisty. Toto mrazivé téma 
si jako východisko svého hororového 
příběhu vybral zkušený režisér (Blade: 
Trinity) a ještě zkušenější scenárista 
(Batman začíná, Temný rytíř) David 
S. Goyer.

Casey Beldonová (Odette Yustman) 
je vysokoškolačka v rozpuku, kterou 
trápí snad jen dávná vzpomínka na 
matčinu sebevraždu. Záhy se kolem 
ní ale začnou dít podivné věci, které 
nabývají čím dál zlověstnější charak-
ter. Sny se prolínají s realitou, Casey 
se začne měnit barva očí, zdánlivě bez 
příčiny umírá kojenec, kterého hlí-
dala… Na konci děsivé spirály, která 
ji přivede na samou hranici šílenství, 
Casey pochopí, proč její matka spá-
chala sebevraždu. Na rozdíl od ní se 

ale nepoddá a rozhodne se s temnými 
silami, které ji chtějí ovládnout, svést 
nerovný souboj. Pomáhat jí budou 
přátelé a hlavně židovský rabín Sen-
dak (Gary Oldman), který jako jediný 
ví, jak dybuka zastavit. Nebo se tak 
alespoň tváří.

         PROGRAM DOMU DĚTÍ
         A MLÁDEŽE BÍLINA

14. května
KORÁLKOVÁNÍ 

od 17.30 do 21.00 hodin, 15 Kč s vlast-
ním materiálem a 65 Kč s dodaným 
materiálem

16. května
KERAMICKÁ DÍLNA
PRO VEŘEJNOST

od 9.00 do 12.00 hodin, 50 Kč, s sebou 
přezůvky a pracovní oděv

16. května
VÝLET DO SELSKÉHO

DVORA BRAŇANY
od 10.00 do 13.00 hodin, pro děti od
5 let, mladší v doprovodu rodičů

19. května
ŠKOLKOVÝ PĚTIBOJ

od 9.00 hodin, pro družstva z MŠ
v Bílině, soutěžní zábavné dopoledne 
na zahradě MŠ Švabinského

21. května
MASTER AEROBIK

soutěžní odpoledne, od 16.00 hodin, 
cvičení dle cvičitelky, pro děti od 4 let, 
startovné 30 Kč

22. května
ŠKOLNÍ PŘEDKOLO
„HRY BEZ HRANIC“

sportovní areál ZŠ Za Chlumem, od 
10.00 do 12.00 hodin

25. května
DIVADLO V KLOKÁNKU

Sváťovo divadlo – loutkové představe-
ní, od 16.00 do 17.30 hodin, 35 Kč

30. května
KERAMICKÁ DÍLNA
PRO VEŘEJNOST

od 9.00 do 12.00 hodin, 50 Kč, s sebou 
přezůvky a pracovní oděv

30. května
VÝLET

DO CHOMUTOVSKÉHO
ZOOPARKU

220 Kč – cena zahrnuje: cestu vlakem, 
vstupné, jízdu lokálkou Amálkou, při-
hlášky na recepci DDM
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Rada města Bíliny na své  9. schůzi konané dne 6. 5.2009 mimo jiné:
Uložila:

Tajemníkovi MěÚ zpracovat 
návrh na umístění fotovoltaic-
ké elektrárny na ZŠ  Za Chlu-
mem a ZŠ  Áleská, za přispění 
dotace, do dalšího zasedání za-
stupitelstva města.     

Schválila:
Uzavření smlouvy s Bílinským 
gymnáziem o. p. s. o poskyt-
nutí dotace na lyžařský výcvik 
ve výši 28 000 Kč pro 28 dě-
tí. Bude hrazeno z rezervy pro 
lyžařský výcvik a školy v pří-
rodě. 

Navýšení rozpočtu Rekreačních 
a sportovních zařízení Bílina, 
s.r.o. ve výši 1 331 400 Kč.

Stanovisko bytové komise dle 
zápisu ze dne 27. 4. 2009.
Uzavření smlouvy o výpůjč-
ce s Historickou společností 
města Bíliny se sídlem Alšova 
177/7, Bílina na prostory v Li-
toměřické ul. č. 1 o výměře 
82,16 m2 s podmínkou hraze-
ní služeb spojených s užívá-
ním, s účinností od 1. 5. 2009 
na dobu neurčitou, za účelem 
využití jako zasedací místnost 
a kancelář Historické společ-
nosti města Bíliny.

Bezplatné provedení komuni-
kačního vedení a rozvodů pro 
internet v domech č.p. 751 
a 752 – 756, včetně přijímací 
antény na objektu 752 – 756 
v sídlišti Za Chlumem firmou 
LOSAN internet s.r.o.
Instalaci vysílací antény pro 
bytové objekty ve vlastnictví 
města na střechu objektu č.p. 
751 v sídlišti Za Chlumem 
v rámci smluvního nájemní-
ho úplatného vztahu s firmou 
LOSAN internet s.r.o. Smluv-
ní nájemné bude činit ročně 
7 140 Kč vč. DPH.

Odvolala:
Ing. Karla Macha, Ph.D. 
z funkce člena Redakční ra-
dy Bílinského zpravodaje, 
na vlastní žádost. 

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na ak-
ci   « Vybavení  tří učeben ZŠ 
Za Chlumem školním nábyt-
kem » je nabídka  firmy  Po-
prokan papír s.r.o. Brožíkova 
862, Třemošná.
Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci :
•  « Zasíťování školy ZŠ 
Za Chlumem UTP rozvody (ka-
binety a třídy v přízemí i v pa-
tře) » je nabídka firmy SOVA 
PC s.r.o. Ve Struze  3464/3D, 
Ústí nad Labem. 
• « HNSP Bílina – výměna 
oken a dveří» je nabídka firmy 
NOUEMONT s.r.o. Slaný.  
• « Dům dětí a mládeže 
(DDM) Bílina – výměna oken 
v suterénu » je nabídka firmy 
Mach Karel Bílina.
• « Výměna oken v domech 
s pečovatelskou službou Ha-
vířská, č.p. 582/27 a 583/28, 
Bílina» je nabídka firmy PET-
ROS s.r.o., Krupka.  
• « HNsP Bílina – oprava 
střechy část „D“ » je nabídka 
firmy FAST střechy, s.r.o. Ná-
chod. 

Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na ak-
ci « Nahrazení stávajících žá-
rovkových svítidel za zářiv-
ková tělesa na chodbách školy 
ZŠ Za Chlumem v přízemí 
i v patře »  firmě Stanislav Tej-
ček, Elektroservis, Na Výsluní  
341/4, Bílina.
Vypsat výběrové řízení na ak-

ci „Výměna kompresoru č. 1 
ve strojovně Zimního stadi-
onu v Bílině“ dle směrnice č. 
4/2007.  

Vzala na vědomí:
Zápis ze zasedání komise pro 
školství, kultury a sport ze dne 
23. 3. 2009
Informaci vedoucí odboru 
školství a kultury o termínech 
uzavření mateřských škol 
v červenci a srpnu 2009. 

Žádost Společnosti AT Solar, 
s. r. o. zastoupenou Ing. To-
mášem Konrádem a vydává 
nezávazný předběžný sou-
hlas s výstavbou fotovol-
taické elektrárny na p.p.č. 
2389/3, 2267/19 v k. ú. Bílina 
a na p.p.č. 177/36, 443, 442/3 
v k. ú. Břežánky. 
Splnění usnesení rady města, 
kterým ukládá tajemníkovi 
MěÚ pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajiště-
ním projektové dokumentace, 
která bude obsahovat přepočet 
výkonů topných těles v ZŠ Li-
dická s tím, že po předložení 
PD projektantem p. Hanzlí-
kem Tomášem bude vypsáno 
výběrové řízení, jehož zadání 
bude předloženo radě města 
ke schválení.
Splnění usnesení rady města, 
kterým bylo uloženo tajemní-
kovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištění zpracování 
aktualizace „Programu regene-

race památkové zóny“ města 
Bíliny z roku 1995 a rozhodla 
zadat zakázku na akci zpraco-
vání aktualizace „Programu 
regenerace památkové zóny“ 
města Bíliny dle Směrnice č. 
04/2007  jako specializovanou 
zakázku firmě HLAVÁČEK 
A PARTNER, s.r.o. Praha. 
Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit právního zá-
stupce k možnosti zastupová-
ní města v záležitosti neúplně 
vypracované projektové do-
kumentace na lávku přes řeku 
Bílinu a silnici I/13.
Informaci vedoucího odboru 
dopravy o přípravě výstavby 
okružních křižovatek u nákup-
ního centra Lidl, Plus a radnice 
města.
Odstoupení pana Oldřicha Bube-
níčka z dozorčí rady společnosti 
Bílinské lázně, o. p. s., na vlastní 
žádost, ke dni 23. 4. 2009.

Jmenovala:
Pana René Štěpánka členem 
dozorčí rady Rekreačního 
a sportovního zařízení, s. r. o. 
Bílina.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo

v sekretariátu starosty města
a dále i na webových

stránkách města
(www.bilina.cz)

Vzpomínáme

S láskou všichni vzpomínáme.

Dne 12. května uplyne 6 let od doby,
kdy navždy dotlouklo srdíčko naší
milované manželky, maminky,
babičky a kamarádky paní

JANYJANY
VITOUŠOVÉVITOUŠOVÉ

Město Bílina

ZÁJEZDY 2009
 
 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU                                              

 16. 05. Praha – Dejvice               
 30. 05. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO 

  27. 06. Turnov -  zámek Sychrov           
 11. 07. Příbram – zámek Hořovice         
 25. 07. Drážďany            
 22. 08. Dvůr Králové – ZOO safari               

 29. 08. Jičín – hrad Kost            
 05. 09. Frýdlant – zámek, rozhledna            

 Září - říjen Kralovice – houby  (dle zájmu)            
 19. 09. Litoměřice – zahrada Čech            
 07. 11. Praha - Dejvice            
 28. 11. Drážďany            
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice
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Gotika i renesance v podání Virtus Vincit

Její představitelé na nás na 
bílinském jarmarku dýchli ze-
jména atmosférou gotického 
období: „Tohle je gotické obdo-
bí, tedy raná a vrcholná gotika, 
jedná se o raný středověk a ten 
je nejoblíbenější,“ řekl Michal 
Palánek, jednatel společnosti.

Gotika je období, na nějž se 
soubor Virtus Vincit speciali-
zuje. Společnost vznikla před 
šesti lety a název v překladu
z latiny znamená Odvaha vítězí: 
„Jméno symbolizuje, co chceme 
dělat, chceme předvádět histo-rii 
i přes konkurenci, která tu je.“

Kromě gotiky jsme mohli 
zhlédnout i renesanční části 
programu. Předveden byl také 
střípek z doby římské v podobě 
gladiátorského zápasu či ohňo-
vá show z doby blíže neurčené.
V tom všem účinkovali kromě 
samotných členů Virtus Vincit 
také hosté z jiných souborů, 
které se věnují renesanci, diva-
dlu apod. Aby vše proběhlo tak, 

jak má, secvičit vystoupení tr-
valo podle slov jednatele čisté 
dva dny.

K věrnosti předváděných his-
torických scén pan Palánek ře-
kl: „Neděláme živou historii, 
děláme historizující vystoupení, 
zaměřená na historii. Syrová 
historie výrazně neupoutá, lidi 
to nebaví, baví je akce, show. 
Za ty desítky a stovky vystoupe-
ní už víme, že lidé chtějí tohle.“ 
Nečekejme tedy věrnou a prav-
divou historii, ale spíše zábavné 

dobové vystoupení.
Bílinský jarmark se členům 

souboru zamlouval, za všechny 
promluvil samotný král, který 
pro ten den panoval: „Lid je 
dělný, velice vlídný, vstřícný
a předpokládám, že má budouc-
nost.“

Snad nás Virtus Vincit ještě 
někdy navštíví, přestože je-
jich cesty vedou především do 
zahraničí k našim německým
a rakouským sousedům.

Jana Karlová

Při návštěvě historické scény 
jsme se rázem ocitli o něko-
lik století zpět. Své umění tu 
předváděla šermířsko-diva-
delní a taneční společnost Vir-
tus Vincit.

Místní organizace Českého rybářského 
svazu v Bílině pořádá pro mladé rybáře
LETNÍ RYBÁŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

Ve Vlastějovicích na Sázavě, 
v termínu od 25. 7. do 8. 8. 
2009. Cena poukazu je 3 100 
korun. Hlavním vedoucím je 
Miroslav Zaťko. 

Přihlášky a bližší informace 
o soustředění jsou k dispozici 
v Rybářském domově v Bílině 

ve dnech 21. května, 1. a 18. 
června a 6. července nebo na 
telefonním čísle 604 905 631.

Ubytování je v chatkách
v prostoru rekreačního středis-
ka, 20 metrů od Sázavy, v areá-
lu je jídelna, umývárna, sprchy 
s teplou vodou, telocvična, 

klubovna, fotbalové hřiště. 
Děti budou plnit soutěže nejen
s rybářskou tématikou. Bu-
dou se pořádat výlety po okolí
i koupání ve splavu. Pro drži-
tele Severočeské povolenky je 
zajištěna hostovaní povolenka 
v místě za poplatek 150 korun 
po celou dobu soustředění.

Dne 12. března 2009 minister-
stvo zdravotnictví zrušilo z důvo-
du nízkého výskytu tuberkulózy 
na našem území povinnost přeoč-
kování jedenáctiletých dětí proti 
TBC. Povinné ze zákona zůstává 
pouze očkování novorozenců,
u kterého se nyní plánuje posunutí 
do druhé poloviny prvního roku 
života dítěte. 

Přesto, že počet onemocnění 
tuberkulózou v České republice 
je nízký, zcela vymítit tuto ne-
moc nelze, rizikovou skupinou 
jsou zejména cizinci ze zemí
s jejím vysokým výskytem. 
Řada odborníků proto doporu-

čuje jedenáctileté děti přeočko-
vat, i když zákon tuto povinnost 
již rodičům neukládá a zdravotní 

pojišťovny je proto v současné 
době nehradí. 

Rodiče, kteří se rozhodnou své 
jedenáctileté děti nechat očko-
vat, dostanou v našem městě in-
formace o tom, jak postupovat a 
o ceně očkování (řádově několik 
stokorun) u svého dětského lé-
kaře a na plicní ambulanci hnal 
Bílina.

Co se stane, 
když se sejdou 

tři tchyně?
Městské divadlo v Bílině uve-

de v pátek 29. května od 19. 
hodin premiéru komedie Jakuba 
Kolára Pokoje s tchyněmi I.II.
III. Hru s mnoha ženami v ang-
lickém stylu 80. let nastudovalo 
Bílinské divadelní minimum. 

Režie se ujal Svatopluk Vašut. 
„Není se co divit, že vtipy na 
tchyně bují v každé době. Až snad
v posledním desetiletí, kdy mnohé 
páry žijí jen tak „na psí knížku“, 
jich ubylo. Stejně tímto manévrem 
tchyni neuniknou. Bývá všudypří-
tomná, umí na počkání řešit jakou-
koli životní situaci a hlavně přesně 
ví, co se má a co nemá. Má zaru-
čené a životem ověřené postupy, 
jak předělat svou snachu či zetě
k obrazu svému. Ale co se stane, 
když se sejdou v pokoji tchyně 
tři? To ví autor komedie Poko-
je s tchyněmi Jakub Kolár,“ řekl
k premiéře režisér.  (pn)

V infocentru 
můžete koupit 

lístky třeba
do Národního 

divadla
Od 1. 4. 2009 jsou v bílin-

ském Informačním centru 
rozšířeny služby o možnost 
využití služeb prodejního
a rezervačního systému TI-
CKETPORTAL. Tato služba 
je určena pro všechny zájem-
ce o vstupenky zejména na 
kulturní, ale i sportovní ak-
ce. Během několika minut si 
tak v Informačním centru na 
Mírovém náměstí můžete za-
koupit vstupenku například 
na akce konané v O2 aréně,
v Národním divadle v Praze 
či na vybrané festivaly, kon-
certy, muzikály, ale i na ně-
které sportovní akce. 

V současné době je tato 
služba dostupná již na více 
než 150 prodejních místech 
v České republice a KC Kas-
káda je též využívá pro pro-
dej vstupenek na některé vy-
brané akce pořádané v Let-
ním amfiteátru na Kyselce.

Inka Skopcová, ředitelka 
KC Kaskáda

Očkování proti TBC v 11 letech již není povinné
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BÍLINSKÉ LEGENDY MAJÍ SVÉ NÁSTUPCE

Naděje klubu Shotokan karate-do Masopust Bílina

O vytrvaleckých tratích to pla-
tí snad dvojnásob. Jak je na tom 
bílinská atletika, co se týče těchto 
nepříliš populárních disciplín?

Když Jaroslav Satýnek sbíral
v minulých letech na vytrvalec-
kých tratích jeden titul za dru-
hým, vypadalo to, že má bílinská 
atletika opět někoho, kdo by na 
mezinárodních závodech, me-
zistátních utkáních, Mistrovství 
světa či Evropy reprezentoval ne-
jen město Bílina, ale i Českou re-
publiku. Bohužel, Jarda z ničeho 
nic ukončil svoji závodní kariéru.
A protože najít takový talent 
lze jen stěží, nad stadionem pod 
Bořní se stahovala mračna, že se 
nenajdou nástupci slavných bílin-
ských vytrvalců.

A že je na co navazovat. V bar-
vách našeho klubu běhaly desítky 
borců, kteří by si jistě zasloužili 
samostatný článek, neboť téměř 
nikdo neví, že např. Míra Bauck-
mann a Petr Pipa startovali na Mi-

strovství světa, Míra Kout na me-
zinárodních krosových závodech 
v zahraničí, že byl Martin Wipler 
v širší reprezentační nominaci 
a jen shodou nešťastných okol-
ností nestartoval na Mistrovství 
Evropy, nebo že nás mezi ženami 
v juniorském věku mezinárodně 
proslavila Eva Slavíková. Jsou to 
ale další a další atleti, kteří by jistě 
měli být zmíněni.

Ona nepříjemná mračna však 
silně v posledních měsících roz-
foukává silná generace mladších 
žáků. Ukázalo se to zejména na 
Krajských přeborech Ústeckého 
kraje v přespolním běhu, které se 
konaly v Klášterci nad Ohří a na 
kterých jsme získali celkem čtyři 
medaile, z nichž byly dvě zlaté, 
jedna stříbrná a jedna bronzová.

Honza Černý, Anička Reisero-
vá, Andrejka Hinkeová, Kristýna 
Zemková a Jaroslav Fojtík se zú-
častnili závodu pod heslem „Zá-
vod je nejlepší trénink“, neboť se 

jedná o sprintery, vrhače či skoka-
ny. I tak předvedli slušné výkony
a na závodech se neztratili. To Pa-
vel Prchal měl jiné ambice. Bohu-
žel, skončil na smolném čtvrtém 
místě. O příčku níže skončil doros-
tenec Martin Ryba, který se však 
teprve oťukává, sbírá zkušenosti
a zjišťuje, jaké to je vrcholově 
sportovat. To naši vícebojaři Jirka 
Perner a Klára Trojovská překva-
pili. Klára skončila třetí a Jirka do-
konce vyhrál. Prvních úspěchů se 

dočkali také Matěj Šifalda a Martin 
Vöröš. Matěj byl stříbrný, Martin 
stylem start-cíl závod vyhrál. Oba 
se zúčastnili také Velké Žatecké, 
kde ve svých kategoriích zvítězili. 
Zdaleka však ještě neukázali, co
v nich je a spolu s půlkařem Tomá-
šem Johannou jsou příslibem pro 
střední a dlouhé tratě.

Na závěr bych rád zmínil ko-
mentář soupěřů:“Už zase ta Bíli-
na!“ Věřte mi, že se to moc dobře 
poslouchá.  (JN)

V sobotu 2. 5. 2009 náš oddíl 
vycestoval na Májový pohár na-
dějí do Lovosic. Reprezentovalo 
nás 17 závodníků. Někteří žáci 
byli poprvé na takto velkých zá-
vodech a svým přístupem nám 
dokázali, že jsou už připraveni 
účastnit se velkých turnajů. 

Závodilo se v disciplínách 
kata. Celkově se přijelo poprat 
o kovy nejcennější 122 žáků
z 9 klubů. Tyto závody, byli prv-
ní zkouškou některých našich 
začínajících nadějí. 

No a jak si naši závodníci ved-
li – žákyně do 8 let - 8. kyu kata 
na 1. místě se umístila Čebišová 
Markéta, žáci do 8 let - 8. kyu 
3. místo Prieložný Jan, žáci do 
10. let - 8. kyu 1.místo Šol-
tés Martin, 2. místo Zarnecký 
Jan, žákyně do 10. let – 7. kyu 
3. místo Emingrová Kamila

a Piskáčková Anna, žáci do 14. 
let - 8. kyu 1. místo Pospíšil 
Radek a 3.místo De Lucca Pa-
trik, žákyně do 14. let - 8. kyu 
2. místo Sentenská Barbora, žá-
ci do 14. let - 7. kyu 1. místo 
Emingr Patrik a žákyně do 14. 
let -7. kyu 3. místo Božková He-

lena. Celkově náš klub skončil
v celkovém pořadí na krásném 
3. místě.

Takže i přes velkou konkurenci si 
naši závodníci vedli velice úspěš-
ně a jejich výkon musím hodnotit 
velice kladně a zároveň jim touto 
cestou děkuji za reprezentaci na-

šeho klubu SKM BÍLINA. Dále 
děkuji sponzorovi KNAUFINSU-
LATION, městu Bílina, Duchcov, 
Severočeské doly za fi nanční pod-
poru našeho klubu. Poděkování si 
zaslouží i rodiče, kteří doprovázeli 
své ratolesti na tyto závody. 

Roman Masopust

Bílinští „Keňané“ jsou známí po celé České republice. Jak v letech 
dávných, tak v blízké minulosti, vždy se našel někdo, kdo v modrobí-
lých barvách šířil slávu nejen bílinské atletiky. Dnešní líná a pohodlná 
doba vrcholovému nebo chcete-li, závodnímu sportu příliš nepřeje.

Bílinští „Keňané“ jsou známí 
po celé České republice. Jak
v letech dávných, tak v blízké 
minulosti, vždy se našel ně-
kdo, kdo v modrobílých bar-
vách šířil slávu nejen bílinské 
atletiky. Dnešní líná a poho-
dlná doba vrcholovému nebo 
chcete-li, závodnímu sportu 
příliš nepřeje.
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VOLEJBALOVÁ LIGA POČTRNÁCTÉ

JAKO PRVNÍ JSME VIDĚLI KV ARÉNU

Ty byly nutné především po 
zániku družstev, která nebyla 
schopna dlouhodobě respekto-
vat pravidla soutěže, vyžadu-
jící sportovní aktivitu po celou 
letní sezónu. To se týká druž-
stev Atleti, Gymnázium, Ko-
meta, Hasu, Sport Club Team
a Team Posledních Sil. Letos ne-
hraje ani loňský vítěz – družstvo 
The Golden Stars.

Obavy organizátorů, že po 
odchodu výše uvedených druž-
stev, dojde ke snížení úrovně 
BVL, rozptýlil zájem druž-
stev z Kostomlat a Teplic
o start mezi bílinskými volejba-
listy. 

Mohl tak být připraven nový 
model soutěže, který je založen 
především na zájmu organizáto-
rů umožnit všem zúčastněným 

družstvům sehrát co nejvíce 
kvalitních zápasů v příjemném 
prostředí Tyršovy zahrady. 

BVL 2009 je dvoustupňovou 
soutěží. První stupeň – základní 
část – hraje všech 11 družstev
v jedné skupině systémem kaž-
dý s každým. Zde bude ve třech 
celodenních turnajích sehráno 
55 zápasů. V nadstavbové čás-
ti se utkají první čtyři družstva 
systémem Play off o 1. až 4. 
místo, ostatní družstva ve dvou 
miniturnajích o 5. až 11. místo.
V BVL bude sehráno 66 zápa-
sů. 

Na zahajovacím turnaji 1. květ-
na se prezentovalo všech jede-
náct družstev, ve kterých se před-
stavilo 138 volejbalistů. Bylo 
sehráno 18 zápasů. Průběžná ta-
bulka soutěže není příliš směro-

datná, protože družstva sehrála 
nestejný počet zápasů. Úvodními 
zápasy nejlépe prošlo družstvo 
Deto, které neztratilo ani jeden 
set a průběžnou tabulku vede
s osmi body před družstvem 
Bombarďáci. Mnohem více

o výkonnosti družstev napoví
další celodenní turnaje 16. a 30.
května a především závěreč-
ný finálový Play off turnaj 13. 
června. Celý prvomájový turnaj 
volejbalistů proběhl v příjemné 
sportovní atmosféře.  (ji)

Do čtvrtečního programu spa-
dala Valná hromada SZS v ČR 
a po ní následovala prezentace 
sponzorů a hostů. Tito mají i nám, 
RSZ Bílina s.r.o., co nabídnout – 
jejich specializací jsou chlazení, 
klimatizace, osvětlení, chemická 
úprava vody, elektrotechnické 
vybavení a zabezpečení, stroje na 
úpravu ledu, ozvučení, odvlhčení 
atd. Po večeři docházelo k výmě-
ně názorů jak mezi provozovateli 
ZS ( z těch ligových – Tipsport 
Aréna Liberec, O2 Aréna, Rondo, 
Litvínov, Vítkovice, České Budě-
jovice…), tak mezi ZS a fi rmami. 
My jsme se měli opravdu co učit
a celé čtvrteční setkání bylo pro 
nás velmi přínosné.

Opravdovým vrcholem byl pro 
všechny páteční program, kdy 
jsme měli možnost jako první 
shlédnout stavbu multifunkční 

arény v Karlových Varech těsně 
před dokončením. Všemi patry 
nás prováděli hlavní stavbyve-
doucí a zástupce hokejového 
klubu. A byla to paráda – vidě-
li jsme prostory pro televizní 
techniku, střižnu, VIP boxy, bu-
fety, strojovnu, kotelnu, kabiny. 
Velice zajímavá byla prohlídka 
uzavřeného sektoru domácích 
s kabinou, sociálním zázemím, 
rehabilitací, masérnou, roz-
cvičovnou, posilovnou, barem 
atd. Vše prostorné, účelné, mo-
derní. Na hlavní halu navazuje 
propojovacím tunelem hala tré-
ninková ohromující svojí veli-
kostí (větší než náš zimák). Do 
nového areálu v nejbližší době 
přibude parkoviště, krytý bazén 
s atrakcemi a hala pro míčové 
sporty. Opravdu máme Varům 
co závidět, ale oni si moder-

ní zázemí pro hokej zaslouží, 
vždyť se stali letošními mistry 
– perfektně načasováno.

Jak setkání s fi rmami a kolegy
z oboru, tak exkurze nám daly vel-
mi mnoho nových zkušeností. Ty 
můžeme využít i u nás. Věříme, 
že nová strojovna na našem stadi-

onu v Bílině už na sebe nenechá 
dlouho čekat (ta současná je ze 
sedmdesátých let). Letos bychom 
měli instalovat alespoň jeden no-
vý kompresor, bez nějž sezónu 
koncem léta nerozjedeme. 

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Za nádherného jarního počasí přivítala perfektně připravená 
Tyršova zahrada jedenáct družstev volejbalistů k zahájení již 
14. ročníku Bílinské volejbalové ligy, dlouhodobé soutěže nere-
gistrovaných občanů Bílinska. BVL, jak volejbalisté své oblíbené 
soutěži zkráceně říkají, prošla od roku 1996, kdy byla založena 
funkcionáři oddílu volejbalu tehdejší Lokomotivy Bílina a devíti 
zakládajícími družstvy, celou řadou organizačních změn. 

Ve čtvrtek 23.4. se konala v Karlových Varech Valná hromada Sdru-
žení zimních stadionů v ČR. Členy tohoto sdružení jsou jednak provo-
zovatelé zimních stadionů z celé republiky (celkem 130 ze 170) a dále 
fi rmy, které jim zajišťují servis. 

JAKO PRVNÍ JSME VIDĚLI KV ARÉNU


