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„Nastartovat a vyrážíme,“ zavelel Jaroslav Pavlíček a rázem se před 
garážemi naproti poliklinice v Bílině rozeznělo burácení motorů. Srdce 
milovníků motorek při takovém hromadném odjezdu vždy zaplesají. 
A co se vůbec dělo? Členové klubu Veteran klasik Bílina vyrazili v so-
botu 19.5. na sraz historických motocyklů a automobilů do Litoměřic.

Jízda bílinských veteránů do Litoměřic opět skončila úspěchem

● Ředitel strážníků je k dispozici občanům ● Bílinu zdobí nové sochy ● Bílinští Baltíci zazářili ve Varšavě ● Výtvarce za školou přálo 
počasí ● Zaměstnanci úřadu hráli kuželky ● Blue Effect a Sapiens to rozjeli v Bílině ● Bílinský bikros bodoval ● Draci mají nové tváře ●

Mateřská škola Švabinského
slaví let

Oslava se bude konat 8. 6. 
2012 od 16 hodin, zváni jsou 
všichni ti co v našem zařízení 
pracovali. 
Eliška Růžičková, ředitelka

Jezdí pravidelně několik let a zís-
kávají ocenění. Ještě aby ne, když 
svým strojům věnují tolik pozor-
nosti a času. „Letos podesáté re-
prezentujeme město Bílina a již 
jsme získali sedm pohárů. Této 
zálibě se věnujeme každý soukro-
mě. Dnešní jízdu bychom chtěli 
věnovat hlavně Josefu Solnařovi, 
který nás sleduje z nebíčka,“ vy-
světlil pan Pavlíček. Ještě před od-
jezdem vyjádřil přání, aby i letošní 
jízda skončila nějakým úspěchem. 
A splnilo se, pohár z Litoměřic při-
vezl nejmladší člen výpravy. 
Ze své zkušenosti mohu říct, že 
i pro laika, navíc ženu, je setkání 
s takovými nadšenci neuvěřitelně 
zajímavé. Komu se poštěstí absol-
vovat procházku mezi  historický-
mi skvosty značky JAWA  a navíc 
s výkladem zapáleného sběratele? 
Zajímavá je už 
jen historie znač-
ky JAWA, která 
vznikla díky pod-
nikateli  a majiteli 
zbrojovky Františ-
ku Janečkovi, který 
zakoupil licenci na 
výrobu motocyklů 
Wanderer.  JAWA se pak 

zejména v 50. letech 20. století do-
stala na špičku mezi výrobci moto-
cyklů. Exportovala do mnoha zemí 
světa. S nastupující konkurencí 
v podobě asijských výrobců s díky 
mnoha dalším okolnostem výroba 
v Čechách skončila. Motorky této 
značky jsou však dnes stále velmi 
oblíbené především jako sběratelské 
kousky. Díky kvalitě a osobité kráse 
jsou pořád v oblibě. Bílinští sběrate-
lé ukázali plno různě starých strojů, 
které se zachovaly a udržují praktic-
ky v původním stavu. Na výstavách 
a setkáních historických motocyklů 
či automobilů se nejvíce oceňují 
právě původní součástky, barvy 
a materiály. Jaroslav Pavlíček upřes-
nil, že prakticky vše je dnes možné 
sehnat 

na speciálních burzách případně si 
nechat vyrobit repliku. Stojí to ne-
malé peníze a plno času a úsilí. Jak 
můžete vidět na fotografiích, ničeho 
není škoda. Jen díky takovým za-
páleným sběratelům pak můžeme 
nahlížet do historie různých oblastí 
lidského života. Jana Šimková

vovat procházku mezi  historický-
mi skvosty značky JAWA  a navíc 
s výkladem zapáleného sběratele? 

ku Janečkovi, který 
zakoupil licenci na 
výrobu motocyklů 
Wanderer.  JAWA se pak 

sehnat 

Parta sběratelů veteránů z Bíliny a okolí vyrazila na litoměřické TEMPO. 
Nejmladší člen výpravy (vpravo) získal ocenění. Foto: J. Šimková

Historický poklad z roku 1939 byl oceněn již dříve.

K motocyklům se přidávají i auta, letos však na společný 
výlet vyrazila jen jedna červená kráska.
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Z deníku Policie ČR
Z auta zmizela sedadla
Případy vykradených vozidel vy-
šetřují policisté poměrně často, 
protože pachatelé kradou vše, co 
lze nějakým způsobem zpeněžit. 
Včera ale přijali poněkud netra-
diční oznámení o vloupání do 
automobilu. Neznámý pachatel 
poblíž Bíliny vnikl do zaparkova-
ného vozidla a odcizil zadní řadu 
sedadel a zatahovací roletu za-
vazadlového prostoru. Celkovou 
škodu oznamovatel vyčíslil na 25 
tisíc korun, pachateli hrozí v pří-
padě dopadení za přečin krádeže 
maximálně dvouleté vězení.

Poškodil vagóny
K poškození vagónů na nádraží 
ČD v Bílině došlo v období od 
25. 5. do 28. 5. Neznámý pachatel 
u vlakové soupravy dosud nezjiš-
těným předmětem prořízl krycí 
plachtu dvou nákladních vagó-
nů,  a to tak, že na každém z nich 
poškodil plachtu o ploše 1 x 1 m. 
V jednom z vagonů pak protrhl 
pytel obsahující dusičnan amon-
ný. K odcizení přepravovaného 
zboží nedošlo. Po ničiteli pátrají 
bílinští policisté.

Na zákazy nedbají
Až k tříletému trestu odnětí svobo-
dy může být odsouzen 48letý muž, 
kterého policisté chytili za volantem 
automobilu. Ten řídil, ačkoliv má 
roční zákaz řízení motorových vo-
zidel. Muži bylo sděleno podezření 
z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, jeho vyšet-

řování probíhá na svobodě. Totožný 
trest hrozí i dalšímu nezodpovědné-
mu muži, který také ignoroval trest 
spočívající v zákazu řízení motoro-
vých vozidel. Ačkoliv o zákazu vě-
děl a má zadržený řidičský průkaz, 
sedl si v Bílině za volant auta. I jemu 
policisté sdělili podezření ze stej-
ného přečinu a ze svého jednání se 
bude zodpovídat před soudem. 

Měď stále láká
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Hostomicích odci-
zil měděný kabel. Zloděj překonal 
třímetrové oplocení pozemku 
poškozené firmy a následně z dře-
věných cívek odcizil přes 120 me-
trů kabelu. Škoda byla vyčíslena 
na 72 tisíc korun, pachateli hrozí 

v případě dopadení trest odnětí 
svobody na jeden rok až pět let.

Druhá krádež se mu nezdařila
Ze dvou vloupání do zahradních 
chatek v Bílině, které se staly 
v dubnu a květnu, obvinili bílinští 
policisté 27letého místního muže. 
Ten se nejprve vloupal v polovině 
dubna do zahradní chatky v kolo-
nii na Mosteckém předměstí, kde 
z podkroví chaty odcizil plechové 
kolečko, zahradní hadici, dva pyt-
le s uhlím, boty, motyčku a láhev 
piva. Majiteli tehdy vznikla škoda 
2000,- Kč na odcizených věcech 
a na poškození chaty 1000,- Kč. 
Druhou krádež uskutečnil o měsíc 
později. Tentokrát z jiné chatky 
odcizil elektronářadí, jako napří-

klad pilu, vrtačku, brusku a další 
věci. Ty si naskládal do pytle, kte-
rý zavěsil na plot, a poté zlomil 
plaňku v plotu, kterou utekl pryč. 
Při krádeži ho totiž někdo vyrušil 
a on už nestihl lup odnést. Za obě 
krádeže hrozí muži, který již má 
zkušenosti s porušením zákona, 
až dvouletý trest odnětí svobody.

Ředitel strážníků je 
k dispozici občanům

Počínaje únorem 
zavedla Městská 
policie novou služ-
bu pro občany. 
Každou první středu 
v daném kalendář-
ním měsíci v době 
od 14:00 do 18:00 

hodin, ředitel městské policie Pavel 
Ryjáček přijímá občany bez nutnosti 
předchozí domluvy. Občané se tak 
mohou na ředitele MP obrátit se 
svými problémy, návrhy či dotazy 
přímo, přičemž si nemusejí  předem 
sjednávat schůzku na konkrétní ter-
mín, který by vyhovoval oběma 
stranám. Vzhledem k časovému 
vytížení ředitele bylo v některých 
případech složité najít pro obě strany 
vyhovující termín. Zavedením „ře-
ditelské středy“ se situace bezesporu 
zlepší a zejména zjednoduší.

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
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Bílinu zdobí nové sochy, u Zeleného domu je malá ZOO

Obecně prospěšná společnost 
Bílinské lázně bude zrušena

Pozor před vycestováním do zahraničí

Od posledního květnového pon-
dělí mohou lidé při svých cestách 
po městě potkávat čtyři nové so-
chy. Dvě s názvy Zpovědnice 
a Tři grácie jsou umístěny u auto-
busových zastávek poblíž Penny 
marketu a další dvě zvířecí (želva 
a ryba) našly své místo u Zelené-
ho domu, kde již zhruba dva roky 
bydlí i nedávno zmiňovaná gorila. 
Sochy pocházejí ze sochařské díl-
ny Petra Hladkého. Každá socha 
je tesaná do jednolitého kusu kva-
litního pískovce, ve kterém ne-
smí být žádné bubliny. Životnost 
takové sochy je minimálně 20 let 
a k tomu stačí jednou za pět let 
provést čištění. simi

Zajímavost o hořickém pískovci:
Pískovec provázel život na Hořicku od nepaměti a dodnes je jeho živou 
součástí. Stavěly se z něho reprezentativní budovy v blízkém i širším 
okolí, ale využíván byl i jako dostupný materiál lidového stavitelství. 
Hořický archivář a regionální historik Alois Jilemnický ve svých kni-
hách uvádí, že hořický pískovec používal už Petr Parléř při stavbě 
Karlova mostu v Praze (polovina 14. století). Poptávku po pískovci 
vyvolala obliba historizujících slohů – řada novorenesančních (archi-
tekti Josef Zítek, Josef Schulz, Josef Mocker), novogotických (architekt 
Kamil Hilbert), později i secesních staveb je vystavěna právě z tohoto 
materiálu. Stejně jako rostl počet lomů, stoupal i počet v nich pracu-
jících dělníků. V roce 1882 to bylo až 800 dělníků lomařských a až 
60 sochařských. Z prkenných bud u lomů se kamenické a sochařské 
práce stěhovaly přímo do sochařských, kamenických nebo sdružených 
kamenicko-sochařských dílen ve městě a z Hořic se stalo skutečné cen-
trum kamenosochařství, což se brzy odrazilo ve vzniku první odborné 
kamenosochařské školy u nás. Zdroj: www.krkonose.krnap.cz

U klubu důchodců na Pražské 
řádili vandalové

Senioři, kteří se scházejí v areálu bývalých jeslí na Pražské si stěžují 
na zničené lavičky. Někdo jim totiž zpřelámal dřeva. I když lavičky 
rozhodně nebyly nové, svůj účel plnily, až do řádění vandalů. Ti nej-
spíš přelézají plot a nejen, že ničí lavičky, ale v okolí budovy nejspíš 
i přespávají. V šachtách u sklepních oken byly totiž nalezeny různé 
přikrývky a polštáře. Do budovy se díky pevným plastovým oknům 
bezdomovci nejspíš nedostali, jinak by přespávali uvnitř. Přístřeší 
jejich pelíškům zajišťují prkna, která částečně překrývají šachtu. Na 
skutečnost již byla upozorněna městská policie a nepořádek by měli 
uklidit pracovníci veřejné služby. simi

Kvůli vážnému zájemci o bílin-
ské lázně byla městem Bílina 
před několika lety zřízena o.p.s, 
na kterou byly lázně majetkově 
převedeny. Město se tak chtělo 
vyhnout především finančnímu ri-
ziku, které by v případě nějakého 
většího nedorozumění a problé-
mu s investorem připadlo na něj 
a mohlo by narušit běžný chod 
města. Investor však neuspěl se 
svou žádostí dotaci a spolupráce 
skončila ještě dříve než začala. 
Smysl o.p.s. zanikl a město proje-
vilo zájem o zpětné získání lázní 

do svého vlastnictví. Zastupitelé 
tak rozhodli o likvidaci obecně 
prospěšné společnosti. Ta probí-
hala několik dlouhých měsíců. Na 
dubnovém zasedání již byli zastu-
pitelé informováni, že obecně pro-
spěšná společnost Bílinské lázně 
bude zrušena k 1.7.2012. Majetek 
přejde zpět na město, které do 
něj může investovat a otevírají se 
i možnosti pro další případné zá-
jemce. Zatím posledním vážným 
zájemcem byla firma se záměrem 
vybudování školícího střediska 
a má již zažádáno o dotaci. simi

Upozorňujeme, že 
dnem 26. červ-
na 2012 skončí 
možnost cestová-
ní dětí zapsaných 
v cestovních dokla-
dech rodičů. Po tomto 
datu musí mít každý občan 
České republiky k vycestová-
ní do zahraničí vlastní cestovní 
doklad. Z tohoto důvodu dopo-
ručujeme včas požádat o vy-

dání cestovního 
dokladu dítěti. 
K vycestování 
do států EU lze 
kromě cestovní-
ho pasu použít 

rovněž občanský průkaz. Od 
1. ledna 2012 lze požádat o vy-
dání občanského průkazu také 
pro občany mladší 15 let.

Ing. Petra Krejčová, 
vedoucí OSaVV

Pozor před vycestováním do zahraničí
Upozorňujeme, že 

v cestovních dokla-
dech rodičů. Po tomto 

Instalace jedné ze soch 
- Tří grácií.

V šachtě u sklepních oken nejspíš někdo přespává.

Vandalové zničili dřevěné lavičky.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut. 
Dne 10. 6. 2012 uplynou dva smutné roky 
od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky 
paní Blanky BĚLOCHOVÉ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn Stanislav a dcera Jiřina s rodinami.
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Bílinští Baltíci zazářili ve Varšavě

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 
2012 je 30. 6. 2012. Poplatek na rok 2012 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo 
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2012 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2012.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Seniory zajímalo dění 
v Červeném Újezdě

Varšava nás v pátek 18. května 
přivítala slunečným počasím 
a lákala k prohlídce a taky po 
dlouhé cestě k naplnění žalud-
ků tradičními polskými jídly.  
V podvečerních hodinách byla 
v nádherné budově vysoké ško-
ly Politechnika Warszawska 
zahájena mezinárodní soutěž 
v programování Baltie 2012.

Do soutěže se nominovalo 118 
1-3 členných týmů z Polska, Slo-
venska, Česka, Běloruska a Ni-
zozemí. Českou Samozřejmě se 
nominovali i soutěžící z DDM Bí-
lina, kteří chtěli reprezentovat své 
město, kraj a samozřejmě  Českou  
republiku. 
Samotná soutěž proběhla v so-
botu dopoledne v sále Varšavské 
Politechniky.  Všechny děti pro-
gramovaly v jednom ohromném 
sále, aby tím byla zajištěna regu-
lérnost soutěže. Odpoledne jsme 
strávili v interaktivním centru 
nauky – Kopernik. Děti si mohly 

hravým způsobem ověřit, osahat 
a vyzkoušet v praxi přírodní záko-
ny. Určitě by se tam dalo vydržet 
mnohem delší dobu, než jsme vů-
bec mohli. Po večeři nás autobus 
zavezl k Varšavské fontáně - po-
dobné té naší Křižíkově, ale větší 
s asi půlhodinovým programem. 
Nádhera. 
V neděli dopoledne nás opět uví-
tal sál Varšavské Politechniky 
již bez počítačů- připravený ke 
slavnostnímu vyhodnocení. Na-
pětí v sále se dalo krájet. Úvodní 

ceremoniál nebyl dlouhý a už to 
vypuklo od nejmladší kategorie. 
V té Česká republika vezla jen 
jeden tým. Už první milé pře-
kvapení  nabídly  výsledky silně 
obsazené kategorie žáků  4.-6. 
tř. – tým Bíliňáci ve složení Ma-
těj Špinka a Josef Šutka obsadili 
v konkurenci dalších  60 týmů 
nádherné třetí místo!  Mistrov-
skou kategorii  B4 studentů 16-18 
let jen těsně vyhrál dle očekává-
ní náš MB tým ve složení Jakub 
Černík a Tomáš Procházka. Kluci 

si drží absolutní programátorskou 
špičku již třetím rokem a předá-
vají své dlouholeté zkušenosti 
svým mladším kolegům a těší se 
od září na nové kluky a holky, 
které alespoň trochu baví mate-
matika a podobné předměty.  
Poděkování také patří bílinské-
mu faráři P. Mgr. Marcinu Sajo-
vi, který zajistil pro celou českou 
výpravu ubytování, překládal 
a vyřizoval v polštině vše, co bylo 
potřeba.
 Eva Klasová, DDM Bílina

Nedávno jsme představovali ve zpravodaji nové využití bývalého uprch-
lického tábora v Červeném Újezdu. Zájem o podrobnější informace 
projevili i senioři z Klubu důchodců I. na Pražské a pozvali si na své 
pondělní odpolední setkání zástupce o.s. Soltán Ing. Karla Müllera.

Ten je jednatelem sdružení a zá-
roveň ředitelem domova se 
zvláštním režimem, který sdru-
žení v areálu Červeného Újezdu 
provozuje. Setkání s diskuzí se 
zúčastnil také tajemník městské-
ho úřadu Ing. Ladislav Kvěch 
a vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Bc. Iva Zábojní-
ková. I oni byli připraveni zodpo-
vědět případné dotazy.
Karel Müller nejprve ve struč-
nosti představil sdružení a do-
mov. Znovu zdůraznil, že se lidé 
nemusejí bát toho, že by areál 
dříve nebo později mohl sloužit 
jako útočiště pro nepřizpůso-
bivé občany dokonce ze všech 
koutů republiky. Do rozsáhlého 
prostoru chtějí majitelé přilákat 

veřejnost, podnikání a s vede-
ním okolních obcí byla probírána 
i možnost domu s pečovatelskou 
službou či domu pro seniory. To 
je samozřejmě otázkou velkého 
množství peněz. Padaly dotazy 
ohledně financování ale třeba 
také na podmínky přijetí do do-
mova. Senioři využili také pří-
tomnosti pana tajemníka a vzná-
šeli různé otázky i námitky na 
dění ve městě. Hlavními tématy 
byl bezpečnost a pořádek ve měs-
tě. Tajemník přítomným slíbil, že 
jejich dotazy a připomínky předá 
panu starostovi, případně pří-
slušným pracovníkům. Senioři 
poděkovali za návštěvu s tím, že 
by si mohli udělat do Červeného 
Újezdu výlet. simi

Ing. Karel Müller 
odpovídal na 

dotazy seniorů.
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Památné stromy
na území Města Bíliny

Cítíte se v Bílině bezpečně? 
Město Bílina ve spolupráci s Agentu-
rou pro sociální začleňování připravi-
lo dotazníkové šetření o pocitu bez-
pečí občanů. Lidé se prostřednictvím 
dotazníků mohou vyjádřit k tomu, 
zda se v Bílině cítí bezpečně či niko-
liv. Výstupy z dotazníkového šetření 
poslouží Agentuře a především pak 
lokálnímu konzultantovi pro další 
působení ve městě. Zjištěné informa-
ce budou jistě velmi cenné také pro 
vedení města, pro které je řešení bez-
pečnosti ve městě jednou z priorit. 
Vaše názory nás zajímají a předem 
děkujeme za anonymní vyplnění do-
tazníků.
Dotazníky jsou k dispozici na Poda-
telně Městského úřadu v Bílině a také 
v recepci Hornické nemocnice s poli-
klinikou. Zde jsou také sběrná místa.

Jen díky vztahu našich předků 
k přírodě, často i díky shodě okol-
ností, někdy i náhodě, se do dnešní 
doby uchovaly mohutné stromy, 
které dnes chráníme jako stromy 
památné, zvláště chráněné státem 
podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Ve srovnání s okolními 
státy s obdobnou kulturní úrovní 
máme výhodu, že se u nás docho-
val početný soubor stromů, které 
mohou být vyhlášeny za památné 
stromy, že je jejich ochrana legis-
lativně zajištěna a že se konkrétní 

péčí o ně zabývá celá řada škole-
ných odborníků. U jedné z těchto 
významných dřevin došlo v těch-
to dnech k šetrnému přírodě blíz-
kému ošetření v samotném centru 
Bíliny. Jedná se o památný strom 
Jilm vaz (Ulmus laevis). Cílem 
tohoto zásahu bylo zajištění jeho 
stability, zlepšení provozní bez-
pečnosti stromu, podpoření jeho 
fyziologické vitality a prodlouže-
ní jeho životnosti. 
Jilm vaz byl památným stromem 
vyhlášen v roce 2002 Agenturou 

ochrany přírody a krajiny a na-
lézá se v sousedství kostela sv. 
Petra a Pavla. Stal se prvním pa-
mátným stromem na území měs-
ta Bíliny a je tak velmi význam-
ným estetickým prvkem přímo 
v centru města. Do budoucna 
plánuje OŽP některé památné 
stromy na území města Bílina 
opatřit tabulkami, které budou 
kolemjdoucí upozorňovat, že je 
jedná o stromy památné.         

Ing. Tomáš Pulchart, 
vedoucí OŽP

Vzpomínka
V úterý 5. 6. uplynulo 10 smutných let 
od úmrtí pana Zdeňka VACHALCE

z Bíliny. 
Dne 17. září by se dožil 80 let.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Místo: Sídliště SHD 
nad bývalou prodejnou
Toto torzo stromu (javor mleč) 
a ještě poblíž tři lípy, jsou po 
určitých cyklech (čtyř až pětile-
tých) zbaveny větví až na kmen 
(viz snímek). Když obrazí a vy-
tvoří alespoň nějakou korunu, 
jsou ořezány znovu.
Vždyť právě stromy jako je ja-

vor, buk, dub, lípa a jiné potře-
bují  pro svoji funkci to nejlepší 
olistění, a to dává rozlehlá ko-
runa.
Stříhají se stromy ovocné, 
okrasné stromy a keře a někdy, 
když jsou příliš staré a jejich 
vývoj spěje spíše zpět, dochází 

řezem k tzv. zmlazování. Ale ni-
kdy ne takovým způsobem, jak 
ukazuje snímek.
Stromy se vysazují proto, že 
jsou důležitou součástí krajiny 
a parků ve městech. Tyto stromy 
pohlcují prach, emise a v hor-
kém létě ochlazují vzduch a pů-
sobí proti hluku a větru. Jejich 
nejdůležitější funkcí je pak vy-
pouštění kyslíku do ovzduší. 
Určitě někdo namítne, že tyto 
stromy jsou na soukromém po-
zemku, a tak si s nimi každý 
může nakládat, jak se mu zlíbí. 

Zde si dovolím dvě poznámky. 
Za prvé je třeba stromy sázet na 
taková místa, kde po určité době 
(dvě až tři generace) nebudou 
na obtíž. A za druhé všechny 
výše vyjmenované kladné strán-
ky stromů zdaleka převažují nad 
často argumentovanými důvo-
dy, že překáží, stíní, shazují listí 
nebo že jsou blízko domů.
A co na závěr? Chci uvěřit tomu, 
že budeme přírodu spíše chránit 
a ne jí ubližovat, aby k tako-
výmto „ošetřením stromů“ už 
nedocházelo. Ladislav Macák

Jeden ze stromů, který byl ořezán 
ne zrovna citlivým způsobem.

Příroda se brání, z pahýlu opět obrazilo 
husté listí. Je otázkou, na jak dlouho.
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Výtvarná část soutěže „Bořeňská čarodějnice“ v Bílině

Hrajeme si (ne)tradičně
Dnešní hry našich dětí se odehrávají spíše v dětském pokoji u počítače či herní konzole. 
Myslím si, že o vhodnosti takto tráveného volného času už bylo napsáno mnoho.

Divadelní 
a filmové hvězdy 

v Bílině

Podle pověstí o čarodějnici z Bořeně byla pojmenována sou-
těž pro děti a mládež ze školských zařízení do devatenácti let 
z Ústeckého kraje v oblasti kultury „Bořeňská čarodějnice“ , 
kterou v letošním roce již po patnácté vyhlásilo a zorganizo-
valo Kulturní centrum Kaskáda v Bílině. 

Soutěž se skládá z části recitační, 
pěvecké a taneční, které již od 
počátku letošního roku proběhly 
a mají své vítěze. 
Čtvrtá část, výtvarná, proběh-
la 23. května během dopoledne 
v krásném prostředí bílinského 
koupaliště Kyselka, kde soutěžící 
děti vytvářely svá výtvarná díla 

na téma „Máme rádi zvířata“.
Jde o široké téma, kde děti moh-
ly uplatnit svoji fantazii. Zvířata 
i celý svět kolem nich nemusel 
být nutně jen ten, který znají. 
Vymyslet mohly cokoliv ve své 
fantazii a to pak jakýmkoliv způ-
sobem výtvarně zrealizovat. 
Mohly být uplatněny všechny 

druhy výtvarného projevu k vyjá-
dření a ztvárnění daného tématu. 
Práce byly jak plošné, tak trojroz-
měrné i z různých materiálů… 
Soutěžící děti pracovaly s vlast-
ním doneseným materiálem. Vel-
ké a časově náročné práce si roz-
pracovaly ve školách předem, ale 
k hlavnímu zpracování dochází až 
na akci samotné.
Soutěž je hodnocena odbornou po-
rotou, která je složena ze 4 členů - 
dlouholetých výtvarníků s pocho-
pením dětského projevu  a peda-
gogů, kteří pracují s dětmi a kteří 
přijíždějí do Bíliny z různých míst 

našeho regionu, aby porota byla 
při  hodnocení prací objektivní.
Nejlepší výtvarné práce byly oce-
něny a tak si jejich tvůrci odnesli 
diplomy, medaile a poháry.
Všechny výtvarné práce je mož-
né shlédnout na výstavě dětských 
prací v galerii Pod Věží v Bílině 
od 1. června do 22. června. Vstup-
né je zdarma. 
Přijďte se podívat, co všechno za-
jímavého děti dokázaly vymyslet 
i výtvarně zpracovat. Jako pořa-
datelé se o tom přesvědčujeme 
každoročně Petra Zaťková, 

KC Kaskáda v Bílině

S divadelní hrou Světáci přijelo do 
Bíliny hned několik skvělých českých 
herců. Z fotografie jistě poznáte 
Martina Zounara, Ivanu Andrlovou 
a další. Takové obsazení slibovalo 
skvělou podívanou. Foto: V. Weber

Názory odborníků hovoří však jasně. Děti tloust-
nou, ztrácejí obratnost a do přírody už snad ne-
chodí vůbec. Přitom k tomu, aby se tento stav 
alespoň trochu změnil, není potřeba žádných mi-
mořádných finančních výdajů. Vzpomeňme na 
naše dětská léta a zapátrejme v paměti, jaké hry 
byly na denním programu většiny z nás.Skákání 
přes švihadlo, různé míčové hry, to se snad ještě 
občas vidí, ale co takhle ,,desítky“ přes gumu, 
či hra o barevné kuličky? Ano, mnozí si mohou 
říci: ,,No to by nás ten náš kluk nebo holka hna-

li.“ Také jsme si u nás ve škole něco podobného 
říkali. Nakonec jsme se takové sportovní odpo-
ledne rozhodli uskutečnit. Vzájemné povzbuzo-
vání mezi dětmi, opravdové soupeření a nadšení 
z výhry nám však bylo jednoznačnou odpovědí.
Zavzpomínejte na hry Vašeho dětství. Třeba 
znáte i nějaké jiné než ty, které jsme si zahráli 
my. Ukažte svým dětem, že volný čas se dá 
trávit jinak, než u počítače.
Učitelé a děti ZŠ praktické v Bílině Vám přejí 
hezkou zábavu.

Areál koupaliště byl plný dětí a jejich výtvorů. Jak je vidět z obrázků, 
talent a nápady rozhodně nechyběly. Foto: V. Weber
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Vedoucí odboru zorganizoval turnaj v kuželkách pro zaměstnance
Příjemné odpoledne v kuželně na Kyselce mohli strávit ti za-
městnanci města, kteří se přihlásili na turnaj v kuželkách. 
Jeho organizátorem byl Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí odboru 
nemovitostí a investic bílinské radnice.

Z původně přihlášené třicítky lidí 
jich nakonec dorazilo 26. Důležité 
bylo, že šlo o liché číslo, protože 
herní systém počítal s vytvořením 
dvojic. Těch tedy náhodným loso-
váním vzniklo 13. Každá dvojice 
pak obsadila obě dráhy a sčítaly se 
naházené počty obou i byly posuzo-
vány výkony jednotlivců. Zpočátku 
měli mnozí trochu problém s veli-

kostí hracích koulí a absencí dvou 
děr na uchycení, jak je zvykem 
u častěji hraného bowlingu. Každý 
si nakonec našel svůj styl. někdo 
velmi osobitý, který mu zajistil více 
či méně bodů. Kdo zrovna nehrál, 
mohl buď fandit, anebo se bavit 
s ostatními kolegy a občerstvit se. 
Jen ať je víc takových vydařených 
popracovních odpolední. simi

Pořadí jednotlivců:
1. Tomáš Pavel 103 b., 2 - 3. Jana Šimková a Milan Vondráček  83 b.

Týmy:
1. Bureš, Pavel 165 b., 2. Fejesová, Šimková 142 b., 3. Strunzová, Türb 117 b.

Tomáš Pavel (vlevo) hází na vítězství, jeho týmový 
kolega Bureš k celkovému prvenství také přispěl

Všem dětem 
v jejich den 
bonbón 
od klauna
 

Počasí dětem na jejich den 
zrovna moc nepřálo, ale ani 
to nezabránilo paní Květě 
Hegerové vyrazit do ulic města 
v převleku klauna a obdarovávat 
děti bonbóny.  Její převleky 
v určité dny roku jsou již tradicí 
v Bílině známou.
 Foto: V. Weber
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Kulturní servis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Pátek 15. červen - 16.00 
Sobota 16. červen - 14.00

BOŘEŇ MYSTERIA 
OPEN AIR 2012

5. ročník festivalu pod 
mystickou horou Bořeň. 
SEPULTURA (BRA) • 

PRO-PAIN (USA) • BORN 
FROM PAIN (NL) • MARTA 
KUBIŠOVÁ & Kapela Karla 
Štolby (CZ) • SEITA (BRA/

NL) • LORD BISHOP ROCKS 
(USA/DE) • DEL MOE (DE) 
• KOONDA HOLAA (USA) 
• N.V.Ú. (CZ) • S.P.S.(CZ) • 

ABRAXAS (CZ) • CITY OF 
AUTUMN (CZ) • ANGER 

INSIDE (CZ) / FLESHLESS 
(CZ) • SAPIENS (CZ) 
• CENSORSHIT (CZ) • 

FENRIS (CZ) • PANICKED 
FLIGHT (CZ) • KURVA OD 
VEDLE (CZ) • ANESTESIA 

(CZ) • INBORNED 
LYCANTHROPY (CZ) • 

F.A.KING (CZ) • DILATED 
(CZ) • 2149226193 BIT 

BAND (CZ) • FACES ARE 
FICTION (CZ) • IN TOUCH 
(CZ) • FALLEN FAITH(CZ) 
• KOHOUT PLAŠÍ SMRT 

(CZ) • FDK (CZ) • LET ME 
FALL (CZ) • JEFF 23 (SPIRAL 

TRIBE) • MAJKL (NSK) 
• SARCO-M-(METRO) • 

MDFK (TH3) • SEMTEXX 
(INF) • KEDLUBNA (INF) 
• RADON (INF) • DAYA 

(INF) • KROPI (INF) • ASSIX 
(GUMMO) • MSB (GUMMO) 
• SHIMPOSTROJ (GUMMO) 
• KINSKI (XBS) • QIUCKIE 

(AUDIOS AMIGOS) • 
ONDRIX (JUNKIE FORCE) 

• PHAKOV (JUNKIE 
FORCE) a další. Vstupenky: 
499 Kč (na pátek a sobotu), 
199 Kč (pouze na sobotu) 

v prodeji do 14. června 2012 
v Informačním centru v Bílině 
a v síti Ticketportal.cz, 599 Kč 
- prodej na místě v pátek (platí 

i na sobotu).

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.
7. červen – 2. září 2012
JINDŘICH VYTISKA – 
KRAJINY V MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.

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: 

zavřeno
1.-22.červen 2012

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Pravidelná výstava dětských 

výtvarných prací z cyklu 
soutěží „BOŘEŇSKÁ 

ČARODĚJNICE 2012“ - 
15. ročník. Vstupné zdarma.

Pozdrav z Bíliny 

pro Viva song Víti Vávry
Kapela Viva song Víti Vávry zahrála na Dni matek, 
který se uskutečnil v KD Fontána. Foto V. Weber

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce. 

Čtvrtek 7. červen 17.30

VRTĚTI ŽENOU – 2D
Velká Británie/Francie/Německo/Lucembursko/
Romantický/Komedie/Historický/České titulky. 
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce, Rupert 
Everett… Vstupné: 100 Kč/100 minut, P–15

Pátek 8. červen 17.30 hodin

STREETDANCE 2 – 3D
Velká Británie/Drama/Hudební/Romantický/České 
titulky. Pokračování známého tanečního filmu ve 
formátu 3D. Kdo vyhraje prestižní taneční soutěž  
v Paříži? Hrají: Tom Conti, George Sampson, Sofia 
Boutella… Vstupné: 130 Kč/85 minut, MP

Pátek 8. červen 20.00 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D
USA/Komedie/Sci-Fi/Akční/Český dabing. Hrají: 
Will Smith, Tommy Lee Jones, Emma Thompson… 
Vstupné: 160 Kč/104 minut, MP

Pátek 8. červen 22.00 hodin

PROMETHEUS – 3D
USA/Akční/Sci-Fi/Horor/České titulky. 

Hrají: Noomi Rapace, Charlize Theron, Patrick 
Wilson… Vstupné:160 Kč/112 minut, P–12

Sobota 9. červen 17.30 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D
USA/Komedie/Sci-Fi/Akční/Český dabing. 
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Emma 
Thompson… 
Vstupné: 160 Kč/104 minut, MP

Sobota 9. červen 20.00 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ – 2D
ČR/Rodinný/Komedie/České znění. 
Hrají: Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš 
Vaculík, Simona Stašová… 
Vstupné: 100 Kč/110 minut, MP

Neděle 10. červen 15.00 hodin

PIRÁTI! - 3D
USA/Velká Británie/Animovaný/Dobrodružný/
Rodinný/Český dabing. 
V českém znění:  Ivan Trojan, Eliška Balzerová, 
Martin Dejdar… 
Vstupné: 130 Kč/88 minut, MP

Neděle 10. červen 17.30 hodin

TEMNÉ STÍNY  - 2D
USA/Fantasy/Komedie/České titulky. Hrají: Johnny 
Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley… Vstupné: 90 
Kč/113 minut, P-12

Čtvrtek 14. červen 17.30 hodin

SNĚHURKA A LOVEC - 2D
USA/ Dobrodružný/Fantasy/Akční/Drama/Český 
dabing. Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, 
Chris Hemsworth... Vstupné: 90 Kč/126 minut, MP

Neděle 17. červen 15.00 hodin

MADAGASKAR 3 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/Komedie/Rodinný/
Český dabing. Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David 
Schwimmer… Vstupné: 150 Kč/92 minut, MP

Neděle 17. červen 17.30 hodin

TITANIC – 3D
USA/Drama/Romantický/Historický/ 
Katastrofický/Český dabing. Hrají: Leonardo 
DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane… Vstupné: 130 
Kč/194 minut, MP
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Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo

Návštěvu z exotických zemí zajímala česká energetika, 
ucelený pohled všem nabídlo Informační centrum v Elektrárně Ledvice

Ledvice – Návštěvníci z celého světa mají zájem o prohlídku In-
formačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice (IC ELE). 
Minulou neděli se tak například s historií, současností a budouc-
ností v oblasti výroby elektrické energie, těžby uhlí a ochrany ži-
votního prostředí seznámilo jednadvacet postgraduálních studen-
tů z Laosu, Myanmaru, Číny, Pobřeží Slonoviny, Nigérie, Etiopie, 
Libanonu, Jordánska, Kolumbie, Barbadosu, Ugandy a Oceánie. 
Všichni jsou přitom ve svých zemích zaměstnanci ministerstev 
a dalších vládních organizací, které se zabývají životním prostře-
dím a ekologií.

„Jsou to účastníci půlročního 
kurzu při Technické univerzitě 
v Drážďanech, během něhož se 
seznamují s možným řešením 
nejrůznějších ekologických 
problémů. Součástí jejich stu-
dia je i týdenní pobyt v Čes-
ké republice, aby poznali, jak 
k životnímu prostředí přistu-
pují evropské země, konkrétně 
Spolková republika Německo 
a Česko. Jde o to, aby pozna-
li, jak se k problematice stavějí 
vlády obou zemí, ale i výrobní 
podniky a další organizace. Pro-
to jsme již po třetí zavítali do 
Informačního centra Skupiny 
ČEZ v Podkrušnohoří. Smys-
lem této návštěvy totiž je, aby 
se seznámili s tím, jak se řeší 
ekologické problémy v pánevní 
oblasti,“ přiblížil smysl exotic-
ké návštěvy v IC ELE Michael 
Bartoš ze zemědělské fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, která je garantem 
českého pobytu zahraničních 
studentů. 
Jak Michael Bartoš dodal, 
všichni se zajímali hlavně o od-
síření elektráren, rekultivace 
po důlní těžbě a rekonstrukce 
stávajících či výstavbu nových 
elektráren tak, aby odpovídal 

jejich provoz přísným ekolo-
gickým normám Evropské unie. 
Společně s poznatky získanými 
během návštěvy Šumavy, Škol-
ního lesního statku v Kostelci 
nad Černými lesy a dvoudenní-
ho pobytu v Praze, kde se zamě-
řili na problematiku životního 
prostředí ve velkoměstě, si tak 
všichni mohli udělat uceleněj-
ší pohled na ochranu životního 
prostředí v Česku.
„Forma postgraduálního studia 
v Drážďanech pro zaměstnan-
ce státních institucí z rozvojo-
vých či třetích zemích, jak byly 
tyto státy v minulosti nazývá-
ny, ovšem začala ještě za éry 
bývalé NDR  před dvaatřiceti 
lety. Tenkrát měla pochopitel-
ně jinak orientovaný směr,“  
uzavřel Michael Bartoš s po-
děkováním za to, že jim bylo 
umožněno zhlédnutí expozi-
ce mimo běžné návštěvní dny.                                                          
Informační centrum je umístě-
no v prostorách nové adminis-
trativní budovy Elektrárny Led-
vice, Moderní architektonické 
a výtvarné řešení je umocněno 
akčním a interaktivním stylem 
expozice. Centrum tak nabízí 
zážitkovou formu prezentací 
s využitím vysoce vyspělé au-

diovizuální technologie. Pro 
mnohé návštěvníky je tudíž 
nepopsatelným zážitkem zhléd-
nutí 3D filmu, v němž se odvíjí 
děj od pravěku až po závěreč-
né rozsvícení oken domácností 
velikého města. Mnozí jsou tak 
uchváceni virtuální realitou, 
že se snaží pohladit dinosaury 
pohybující se mezi plavuněmi 
a přesličkami, uhýbají před letí-
cími meteority či ostrými zuby 
pravěkých ryb. 
Neméně zdařilou je i virtuální 
„návštěva“ všech elektráren-
ských provozů s prohlídkou 
technologických zařízení. Bez 
povšimnutí není ani on-line mě-
ření fotosyntézy živého stromu. 
Vše doprovází i detailní popis 
technologie nového uhelného 
elektrárenského bloku, který se 
momentálně v Ledvicích staví.
„Otevřeno máme od pondělí do 
pátku, a to v čase od 8 do 16 
hodin. Skupiny nad 10 osob se 

musejí objednat předem. Buď 
prostřednictvím telefonu na 
čísle 411 10 2313 nebo e-mailu: 
infocentrum.ele@cez.cz. Běž-
né ovšem také je, že rodina na 
výletě jede kolem a při té příle-
žitosti se u nás zastaví na pro-
hlídku,“ láká k návštěvě  prů-
vodkyně Jana Muraňská.  Podle 
ní zavítalo od zpřístupnění ex-
pozice na prohlídku Infocentra 
7 785 návštěvníků. Dalších 400 
je jich v různých skupinách, 
hlavně školských, již objedná-
no na červen.
Informační centrum je v pro-
vozu již třetím rokem, přičemž  
bylo vybudováno v rámci pro-
bíhající komplexní obnovy 
uhelných elektráren a výstav-
by nového zdroje v Ledvicích. 
Modernizace elektráren přinese 
další zlepšení v oblasti životní-
ho prostředí na severu Čech.

Ota Schnepp, mluvčí 
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další 
život, zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci? 
Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká po-
škozenému účastníku dopravní nehody, který 
nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, 
motocyklista, cyklista, účastník hromadné do-
pravy, chodec).
Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poško-
zenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění 
pracovních úkolů.
Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv 
zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazo-
vou nebo životní pojistku. 
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám 

způsobí dopravní nehodu, je mu však zohled-
něna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň 
částečné plnění. 
Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozené-
mu i v případě, že viník nehody nemá „povinné 
ručení“ nebo škoda byla způsobena nezjištěným 
vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel. 
Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných 
příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody 
na zdraví.
U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, 
kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku 
apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o dal-

ší zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu. 
Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je 
nárok promlčen. 
Smyslem projektu je pomoci poškozeným 
či pozůstalým získat odpovídající informace 
o náhradě škody na zdraví formou bezplatné 
telefonické konzultace. Ta zahrnuje poraden-
ství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení 
správnosti již vyplaceného odškodného a orien-
tace v případném soudním sporu s pojišťovnou. 
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 
723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: na-
hradaskody@email.cz.

Průvodce Vladimír Král seznamuje zahraniční návštěvníky 
s možností virtuální prohlídky moderní hnědouhelné elektrárny.
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Blue Effect a Sapiens to rozjeli v Bílině 18. 5. 2012
Koncert který se uskutečnil na zahradě za hospodou Moskva v Bílině, přitáhl 
spoustu příznivců jak kapely Blue Effect tak skupiny Sapiens od 20letých po vrs-
tevníky Radima Hladíka (66).

Nechyběli zde zastupitelé města Bíli-
ny místostarosta Bc. Rendl Zdeněk, ml., 
tajemník městského úřadu Ing. Kvěch 
Ladislav, Michal Mlej (radní a člen sku-
piny Sapiens) spojil koncert s oslavou 
svých narozenin, kde mu před publikem, 
kapelou Sapiens byla slavnostně předána 
krabice od vína se sedmičkou z Litomě-
řických sklepů, Michal byl dojat a radě-
ji hned krabici schoval pod své bicí, ale 
vraťme se ke samotnému koncertu Kapela 
Blue Efect, zahrál vedle svých velkých 
hitů z 60. a 70. let i písně rockových již 
zaniklých Walk Choc Ice (jejich lídr Hon-
za Křížek dnes v Effectu zpívá a hraje na 
kytaru) Každá měla něco do sebe, v kaž-
dé „vládla“ Hladíkova kytara v symbióze 
s nástroji spoluhráčů, není to poprvé, co 
se Blue Effect v průběhu let představila 
v Bílině.Současné složení skupiny Radim 
Hladík - kytara, Honza Křížek - zpěv, ky-
tara, klávesy, Wojttech - baskytara, Václav 
Zima - bicí.

Krásný den přeji. Nepamatuji že by jste 
v minulosti koncertoval se skupinou Blue 

Efekt v Bílině, snad jednou jste zde koncer-
toval spolu s Jaroslavem Hutkou, v posled-
ních zhruba 4 letech jste zde každoročním 
hostem. Co Vás přivádí do Bíliny?
Radim Hladík: Dobrá atmosféra, skvělé pu-
blikum, kamarádi, krásné městečko.

U Efektů zpívali Vladimír Mišík, Lešek Se-
melka či Luboš Pospíšil a další, samá zvuč-
ná jména jak vidíte dnešní sestavu skupiny?
Radim Hladík: „Současná sestava je ta nej-
stabilnější a nejdelší z celé historie kapely! 
Honza Křížek je vynikající zpěvák, takže 
není co řešit.

Co Váš repertoár, zakládá se více na vaší 
původní tvorbě, nebo více na nové?
Radim Hladík: „Není snadné udělat nový 
repertoár. I proto se vracíme i na koncertech 
k našim starším písničkám v akustických 
úpravách. Ale já vlastně hrál akusticky vždy 
pro mě to není nic nového.“

Děkuji.

Z hitů Blue Effectu zazněla naprostá kla-
sika–Slunečný hrob. Zdaleka není ta píseň 

10 7. června 2012

Rada města na své 11. schůzi konané 30.5.2012 mimo jiné:

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřa-
du zpracovat obecně závaznou 
vyhlášku, kterou by se stanovil 
místní koeficient pro výpočet 
daně z nemovitostí, s účinností 
od 01.01.2013. 

Schválila:
■ Přijetí daru ve výši 50.000 Kč 
od společnosti ČEZ, a. s., Praha, 
pro ZŠ Aléská na vybavení speci-
álně pedagogického centra.
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor areálu býva-
lých kasáren mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Policií ČR jako 
vypůjčitelem. 
■ Zařazení níže uvedených akcí 
do plánu investic na r. 2013:

• kompletní opravu chodníku 
M. Švabinského č. p. 604–609 
v rámci dotačních titulů regene-
race sídlišť 
• opravu chodníku Za Chlumem 
č. p. 744–749 
• opravu chodníku Za Chlumem 
za domem č. p. 787–790 
• oplocení sportovní plochy 
u domu v ul. Čapkova č. p. 855–
856 
■ Směrnici č. 1/2012 o výši ná-
jemného z nebytových prostor 
s jednotnou výší ročního náj-
mu 250 Kč/m2, s účinností od 
01.07.2012.
■ Zápis do kroniky města za rok 
2011, dle návrhu zpracovaného 
kronikářkou města Ing. Jarosla-
vou Mrázovou. 

Souhlasila:
■ S uzavřením dodatku ke smlou-
vě o dílo mezi městem Bílina 
a firmou Stroj Consult, s. r. o., 
Litvínov, na akci „Oprava ocho-
zu koupaliště Kyselka“ z důvodu 
prodloužení termínu dokončení. 

Odvolala:
■ Slečnu Lenku Plachou (KSČM) 
z funkce členky komise pro škol-
ství, kulturu a sport.

Jmenovala:
■ Paní Jitku Skalickou (KSČM) 
členkou komise pro školství, kul-
turu a sport.

Rozhodla:
■ O uzavření „Dodatků o výši 
nájemného“ ke „Smlouvám 
o pronájmu nebytových pro-
stor“ s přepočtem nájemného 
dle nové Směrnice č. 1/2012 
z 30.05.2012.
■ O uzavření podnájemní smlou-
vy mezi společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., jako nájemcem a společností 
Kornout, s. r. o., jako podnájem-
cem, předmětem smlouvy je are-
ál minigolfu na Kyselce. 
■ Projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města  schválit:
Rozpočtovou změnu přijetí daru 
od společnosti ČEZ, a. s., v cel-
kové výši 950.000 Kč na tyto 
akce: 
a) oprava fasády č. p. 71 na Mí-
rovém náměstí ve výši 200.000 
Kč, 
b) oprava dvorního traktu parko-
viště Městského úřadu v Bílině 
v Seifertově ul. 1 ve výši 150.000 
Kč, 
c) zřízení nového oplocení dět-

ského hřiště v ulici Síbova ve 
výši 200.000 Kč, 
d) signální zařízení pacient – lé-
kař (sestra) v Hornické nemocni-
ci s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
ve výši 400.000 Kč.

Vzala na vědomí:
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport z 07.05.2012.
■ Změnu trasy zájezdu pro obča-
ny města Bíliny dne 23.06.2012 
na zámek Orlík a Zvíkov.
■ Informaci zástupce společnosti 
ROSS Holding, a. s., týkající se 
možnosti rekonstrukce pivovaru, 
zároveň pověřuje tajemníka při-
pravením materiálu na zasedání 
ZM. 
■ Informaci Realitní kanceláře 
SEVER Plus, s. r. o., o stavu pa-
nelového domu Za Chlumem č. 
p. 752–756, který není v majetku 
města.

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 strán-
kách města (www.bilina.cz)

jediná, v níž publikum s kapelou zpíva-
lo, publiku přivedla do varu i lidovka Ej, 
padá padá rosenka i artrockové Rajky 
připomínají éru Efektů se Semelkou, časy 
rozsáhlých kompozic s dlouhými sóly.
Cleková atmosféra koncertu byla vynika-
jící,všichni si přišli na své po vystoupení 
Blue Effect, nastoupila skupina Sapiens 
(Pavel Rais - kytara, zpěv, Vítek Votruba 
- sax, klarinet, zpěv, David Havlík - basa, 
Marek Peschl - kytara, Michal Mlej - 
bicí), zde diváci již byly ve varu a užívali 
si vskutku vynikající vystoupení Bílinské 
kapely.Se  Sapiens udělám rozhovor ně-
kdy příště.
Za všechny mohu říct díky, byl to vydaře-
ný koncert. Jaroslav Vimr
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Bílinský bikros
opět bodoval

FK Bílina – FK Litoměřice  2:0 (2:0)
Parádním výkonem sesadila Bí-
lina  Litoměřice z čela krajského 
přeboru.  Hosté byli nakonec rádi 
za ještě přijatelný výsledek.  Do-
mácí předvedli nejlepší výkon  
v sezóně. Hráli moderní, útočný 
fotbal plzeňského typu.  Na  hrotu 
se při rychlých útocích objevo-
vali střídavě nejen útočníci, ale 
i všichni  záložníci, krajní obránci  
a při standardních situacích i oba 
stopeři.  Obrana  nepustila za celý 
zápas litoměřické do žádné šance, 
hosté stříleli jen z dálky a mimo, 
jistě působil brankař  Čurda. V 10.
minutě přihrál Levý Ščukovi a ten 
střílel těsně nad, potom vyslal 
dopředu Ščuku Baran, ale bran-
kař Divecký byl na místě.  O dvě 
minuty později  se v šestnáctce 
uvolňoval Ščuka, vystřelil a s při-

spěním obránce skončil míč v síti.  
První střelu hostů vyslal z 20 met-
rů Rozsocha, ale mířil nad.  V 19.
minutě  poslal Ščuka míč na hlavu 
Mergla, ale jeho hlavičku Divec-
ký chytil.  Další střelu hostů nad 
poslal Rapavý. V 35.minutě Levý 
přesně vysunul Ščuku, ale jeho 
střelu z úhlu Divecký vyrazil na 
roh.  Potom pálil vedle Augusta.  
Ve 43.minutě kopal zprava Ščuka  
trestný kop a překvapený Divecký 
viděl míč až v síti.  V závěru polo-
času Bílina koncertovala a hosty 
k ničemu nepustila.  Druhý po-
ločas byl pokračováním prvního. 
V 48.minutě po rozhrání Ščuky 
trefil Vosátka hlavou břevno.  
Krásná kombinace Bečvařík – 
Pavlíček skončila střelou Pavlíč-
ka nad.  V 57.minutě kopal Levý 

trestný kop a Divecký s obtížemi 
nadvakrát zachraňoval.  Z dálky 
nad střílel hostující Tichý.  V 73.
minutě po rohu Levého hlavičko-
val k tyči Augusta, ale Divecký 
byl na místě.   Další Augustova 
hlavička mířila nad a Bečvaříko-
vu zlikvidoval Divecký.  V 80.
minutě  měli hosté největší šanci, 
když Rozsocha střílel podél bran-
ky těsně vedle. V 88.minutě vytáhl 
míč směřující pod břevno brankař 
Čurda.  V bílinském mužstvu přes 
výborný kolektivní výkon vyni-
kal útočník Ščuka.  Litoměřičtí 
si s ním nevěděli rady, zastavení 
bylo pouze za cenu faulu.  Při stří-
dání ho provázel  potlesk. 
„Zasloužená výhra, vedoucí muž-
stvo tabulky jsme přehráli ve 
všech směrech, byl to nejlepší vý-

kon jara. Všichni hráli dobře, ale 
přesto musím vyzdvihnout výkon 
Honzy Ščuky,“ zářil po zápase 
domácí trenér Jaroslav Kovačka, 
který mužstvo převzal v zimě na 
předposledním místě tabulky.  
Nyní je Bílina  zachráněná.
V závěru bude mužstvu chybět kapi-
tán Novák.  Ten po zákeřném faulu 
zezadu nedohrál  ve 24.kole v Bez-
děkově.  Podrobné vyšetření ukáza-
lo poškozené vazy v koleně.  Sezóna 
skončila i pro zraněného Egrta. Na 
tréninku si znovu poranil koleno Ko-
těšovský. Oldřich Bubeníček

Branky: 12. 43.Ščuka
Bílina: Čurda – Žemba, Vosát-
ka, Karel, Mergl – Pavlíček, Au-
gusta, Levý, Baran – Bečvařík 
(84. Čula), Ščuka (73. Hájek)

Bílinští bikrosaři mají za sebou další velké závody a opět sbí-
rali cenné skalpy. V sobotu 21.4. hostil oddíl TJ Slovan Praha 
Bohnice první díl Českomoravského poháru, kde si bílinští 
reprezentanti vedli následovně. V kategorii 8 let obsadil Jin-
dřich Hanzlík 17. místo, v kategorii 9 let vybojoval finálové 8. 
místo Pavel Jindřich, v kategorii 15-16 let obsadil nepopulární 
bramborovou příčku Michal Schuran a Matěj Chalupný star-
tující v kategorii EliteMen  závod kvůli zranění z kvalifikace 
nedokončil.         

Následující víkend zamířili bí-
linští jezdci opět do Prahy, ten-
tokráte do bikrosového areálu 
v pražských Řepých, kde byl 
na pořadu druhý díl Českomo-
ravského poháru a pro kategorie 
Junior Men a EliteMen  zde byl 
vypsán vrchol domácí sezóny, 
tedy jednorázový závod o titul 
mistra ČR pod hlavičkou UCI 
– Cyklistické mezinárodní fede-
race. Bratři Hanzlíkové obsadili 
oba 16. místo, Jan v kategorii 
do šesti let a Jindřich v „osmič-
kách“. V „devítkách se opět do 
finále probojoval Pavel Jindřich 
a opět si připsal osmé místo. 
V kategorii 15-16 let se po pěk-
né finálové jízdě mohl v cíli ze 
stříbra radovat stále se zlepšu-
jící Michal Schuran.  Zklamání 
bohužel zažil juniorský borec 
Matěj Chalupný, který obhajo-
val loňský titul z „juniorů“. Do 
finále se probojoval bez ztráty 
kytičky, aby ve finálové jízdě 
špatně odstartoval a obsadil 
tak v konečném zúčtování UCI 
MČR neuspokojivé 4. místo. 

První květnovou sobotu zamířili 
Pavel Jindřich a Michal Schuran 
na 2. závod Českého poháru do 
Benátek nad Jizerou, kde Pavel 
v „devítkách“ ve finále pro-
jel cílem na 6. pozici a Michal 
v kategorii 15+ po skvělé finá-
lové jízdě opět ukázal stoupající 
formu a připsal si další letošní 
stříbro. „Trénuji od zimy s Ma-
tějem, navzájem se hecujeme, 
a tak jsem rád, že je to na vý-
sledkách vidět.“, svěřil se Mi-
chal.Zmíněný Matěj Chalupný 
se tentýž víkend zúčastnil zá-
věrečného dvojzávodu Mistrov-
ství Evropy, které se tentokráte 
konalo ve francouzském histo-
rickém městě Orléans. Matěj, 
startující v elitní juniorské kate-
gorii Junior Men, chtěl navázat 
na úspěšný dvojzávod v Itálii, 
což se v sobotním závodu roz-
hodně nepovedlo. Matěj se hned 
v první kvalifikační jízdě porou-
čel k zemi a v dalších jízdách již 
otřesený Matěj bodové manko 
nedohnal a závod tak pro něj 
předčasně skončil. Ovšem chuť 

si bílinský talent spravil v nedě-
li, kdy lehce postoupil z kvalifi-
kačních jízd, když dokonce prv-
ní jízdu vyhrál. V osmifinálové 
i čtvrtfinálové jízdě Matěj dojel 
na postupové třetí příčce a mohl 
se tak těšit z postupu do semi-
finálové jízdy. Zde Matěj až do 
poslední zatáčky jel na postu-

pové čtvrté pozici, bohužel ale 
po kontaktu s dalším jezdcem 
upadl a finálová účast se tak 
rozplynula. I tak před nadcháze-
jícím Mistrovství světa v Anglii 
Matěj potvrdil skvělou formu  
a nezbývá než popřát tomuto bí-
linskému jezdci hodně štěstí. 
Mgr. Zdeněk Chalupný, trenér
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Dětské závody kendó Oldenburg 2012

2. ročník přátelského poháru mládeže

Draci mají nové tváře
Letní příprava týmu HC Draci Bílina je 
v plném proudu. Svěřenci trenéra Mirosla-
va Kanise polykají tvrdé tréninkové dávky. 
Tréninky jsou každý den připraveny v ji-
ném prostředí. Nechybí nabírání síly, vytr-
valosti a dalších. V kádru se objevují i nová 
jména. Jako poslední přišel z Mostu útoč-
ník Martin Smolík a obránce Petr Novák.
Hlavní trenér a manažer A týmu Miroslav 
Kanis k probíhající přípravě říká. „Tak za-
tím na hodnocení je brzy, jsme v přípravě 
deset dní. Ale musím říct, že hráči pracují 
výborně, poctivě pracují a mohu být velice 
spokojený.“

Kolik hráčů je v současné době v přípra-
vě?
Do přípravy se zapojilo zhruba dvacet hrá-
čů. Jsme rádi, že základ týmu máme pohro-
madě.

Objevují se už i nové tváře? 
Na dnešním tréninku můžete vidět dva juniory 
z Mostu. Útočníka Martina Smolíka a obránce 
Petra Nováka. O dalších posilách jednáme, ale 
v současné době bych nerad prozrazoval další 
informace. Zatím nic není oficiálního. Kádr 
bude postupně doplňovat zejména v srpnu, 
kdy půjdeme na led. K. Schön

Naše malá výprava ve složení Vít 
Máliš ml., Jan Fizek, Martin Dunka, 
doprovod - Vít Máliš, Jana Ziege-
lheimová a pan Fizek – řidič a psy-
chická opora, vyrazila v sobotu ve 
4:30 ráno do Oldenburgu na dětský 
turnaj kendó. Turnaje jsme se zú-
častnili už v loňském roce a protože 
v našem okolí není moc příležitostí 
poměřit se se soupeři na tak vysoké 
úrovni, rozhodli jsme se, že pojede-
me i letos. Opět nás překvapil dojem 
už při příjezdu: Tělocvična se třemi 
velkými šiaidžó (zápasiště), spous-
ta dospělých kendistů s vysokými 
stupni, ještě více dětí a mládeže, 
kdy všichni různě opravují šinaje, 
oblékají hakamy, bogu, rozcvičují 
se, prostě všeobecný mumraj byl 
v první chvíli ohromující. Po kont-
role šinajů si děti krátce zacvičili, 
aby se po dlouhé 6ti hodinové 
cestě pěkně rozhýbali a byly 
uvolněné na nadcházející závody.
Celkem bylo na turnaji přes 70 
účastníků ve třech věkových kate-

goriích šiai (zápasy) 9-12 let, 13-14 
let, 15-17 let. Dále byla kategorie 
kihon (základy) 6-12 a 13-17 let.
Našim borcům je 9, respektive 10 
let, takže byli ve své kategorii jedni 
z nejmladších. V této kategorii bo-
jovalo 20 dětí, z nichž 15 byli malí 
Japonci žijící s rodiči v Německu 
nebo Belgii. Po čtyřech zápasech ve 
skupinách (organizátoři ze cvičných 
důvodů udělali systém dvojitých 
poolů) postoupil do pavouka jen 

Martin Dunka, Vítek Máliš 
i Honzík Fizek 

přes velikou 
s n a h u , 
n ě k o l i k 

vítězství a vyrovnané zápasy nako-
nec podlehli v boji o postup. Martin 
procházel přesvědčivě pavoukem, 
jeho kote (zásah na ruku) mám před 
očima neustále, jeho nuki-dó (zá-
sah na trup) vyvolávalo hučení na 
ochozech. V cestě mu stály hlavně 
japonské děti, poradil si i se svým 
loňským přemožitelem Imadou, až 
v semifinále narazil na pozdějšího 
vítěze Li Fonti, který v boji s Marti-
nem využil velkého věkového a výš-
kového rozdílu, Martina 2x vytlačil 
ze zápasiště, čímž získal jeden bod, 
Martin vzápětí vyrovnal zásahem 
na men (hlava) a rozhodovalo se 
v echo (prodloužení), kde po dlou-

hém boji Li Fonti zasáhl na 
men a rozhodl o svém postupu 
do finále. Martin Dunka získal 
na velkém mezinárodním zá-
vodě 3. místo a Jan Fizek za 
své nasazení a krásné zápasy 
získal cenu Best Fighting Spi-

rit (cena rozhodčích za nejlepší-
ho bojového ducha). 

Byla jsem mezi rozhodčími na jejich 
šiaidžó, tak jsem mohla porovnávat 
úrovně i z loňského roku. Obecně 
byla úroveň vyšší než loni, nasazení 
mají děti vždy veliké, jen technika 
se jim vybrušuje, byla radost se na 
ně dívat, když není rozdílu mezi 
malým Japoncem a naším borcem.
Všem třem klukům náleží obrovská 
pochvala, je na nich vidět kus práce, 
kterou za rok udělali.
Po skončení jejich kategorie jsme se 
dívali na starší děti, kde se úroveň 
k finálovým zápasům neustále zvy-
šovala. 
V neděli kluci absolvovali 2,5 h 
dětský trénink vedený panem Fuer-
hrenem (7.dan kendó), my jsme si 
pak zacvičili jigeiko (volné zápasy) 
a spokojeni jsme odjeli domů.
Veliký dík patří rodičům, kteří nás 
podporovali, panu Fizkovi za per-
fektní zvládnutí nelehké cesty. Rádi 
bychom také poděkovali Severočes-
kým dolům a.s. a cukrárně Větrník 
za podporu. 

velkými šiaidžó (zápasiště), spous-
ta dospělých kendistů s vysokými 
stupni, ještě více dětí a mládeže, 
kdy všichni různě opravují šinaje, 
oblékají hakamy, bogu, rozcvičují 
se, prostě všeobecný mumraj byl 
v první chvíli ohromující. Po kont-

Celkem bylo na turnaji přes 70 
účastníků ve třech věkových kate-

i Honzík Fizek 
přes velikou 
s n a h u , 
n ě k o l i k 

ze zápasiště, čímž získal jeden bod, 
Martin vzápětí vyrovnal zásahem 
na men (hlava) a rozhodovalo se 
v echo (prodloužení), kde po dlou-

hém boji Li Fonti zasáhl na 

rit (cena rozhodčích za nejlepší-
ho bojového ducha). 

V neděli 29.4. 2012 proběhl v bí-
linské tělocvičně sportovního 
klubu karate SKM Bílina druhý 
ročník přátelského poháru mláde-
že v karate. Závodu se zúčastnilo 
70 karatistů ze 4 oddílů, a to jme-
novitě MDDM Ostrov nad Ohří, 
SK Karlovy Vary, KK Litvínov 
a pořádající SKM Bílina. Přestože 
to pro mnohé byla první závodní 
zkušenost a nejmladším závodní-
kům bylo teprve 6 let, boje byly 
na vysoké sportovní úrovni a di-
váci z řad rodičů a příchozích se 
měli na co dívat. Všichni ze sebe 

vydali to nejlepší a když se na ně-
koho nedostala medaile, odvezl 
si alespoň silný zážitek a cenné 
zkušenosti. Nejúspěšnějším tý-
mem se nakonec stal pořádají-
cí oddíl SKM Bílina, který měl 
také nejpočetnější zastoupení. 
Bezchybná byla také organizace, 
a tak druhý ročník přátelského po-
háru mládeže v karate skončil ke 
spokojenosti všech zúčastněných. 
Poděkování patří také společnosti 
Knauf Insulation Krupka, která tr-
vale podporuje bílinské karatisty 
v jejich aktivitách.




