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Příměstské tábory DDM berou děti útokem
Dům dětí a mládeže při-
pravil na letošní prázd-
niny sedm příměstských 

táborů. Tři už mají děti za sebou 
– hned na počátku července pro-
běhl sportovní MINI CAMP pro 
nejmenší, další týden děti okusily 
atmosféru tajemného středověku 
a tento týden se vydaly na objevi-
telské prázdniny.
„Středověkým“ táborem určeným 
pro děti školního věku začala řada 
pěti plánovaných táborů prevence, 
které jsou letos pořádány pod hla-
vičkou DDM. Oproti rokům minu-

Středověk by nebyl bez řemesel, 
kouzelných nápojů a bez statečných 
rytířů. Na děti tak čekala spousta 
práce i zábavy, aby do domečku 
vnesly tu pravou středověkou ná-
ladu. Od začátku si zkusily několik 
historických řemesel. „V hrnčířské 
dílně probíhala výroba hliněných 
přívěšků, šmukatéřská dílna byla dě-
jištěm výroby korálkových náramků  
a náušnic a krásných papírových 
vějířů, v kovárně přibývaly meče 
jeden za druhým výrobu a ani 
taje umění dryjáčníků nezůstaly 
skryty. Všichni už znají ty pravé 

Rytíř musí být fyzicky zdat-
ný, a tak první dny patřily hlav-
ně překonávání vodních nástrah  
v podobě bazénu a ostřikovadel. 
Předposlední den se rytíři utkali 
v klání s vlastnoručně zhotove-
nými dřevci i ochrannými štíty. 
Boje probíhaly na velmi těžkém 
válečném poli – na kladině. Zvítě-
zil vždy ten, který se soupeře jako 
první dřevcem dotkl.
Nejen námaha však čekala na ne-
bojácné rytíře. Také rytířské hos-
tiny byly proslulé svojí bohatostí, 
a tak se poslední den opékalo. 
„Líbí se mi tady, nejvíc se mi lí-
bilo vyrábění meče, sekery, štítů  
a kopí a taky koupání,“ pochvalo-
val si jeden z rytířů Standa Mejzlík 
a jeho brácha Tomáš přizvukoval: 
„Líbí se mi tu fakt hodně. Klidně 

bych se na něj přihlásil ještě jednou. 
Nejvíc se mi líbilo vyrábění zbraní.“ 
Holčičky zas nalákala paráda: „Mně 
se nejvíc líbilo vyrábění náušnic. 
Dělali jsme je z korálků a už se tě-
ším, až je budu nosit,“ s úsměvem 
vykládala Bára Schubertová.
To, že se dětem na táboře líbí do-
kládá i příhoda z jednoho rána, 
kdy babička přivedla svého za-
mračeného vnuka. Na dotaz, co 
s ním je, odvětila: „Je naprdnu-
tej, protože jsem ho vzbudila až  
v 7 hodin a on tu chtěl být už od 
6. Šel si kvůli tomu dřív lehnout!“
I všechny budoucí tábory jsou 
již skoro plné. Největší zájem je  
o záchranářský tábor a zatím nej-
méně dětí je přihlášeno na tábor 
Kocourkov. JaS

Pokračování na straně 8

Opět přijedou „kachny“
Autokemp na Kyselce se opět po 
roce zaplní auty značky Citröen. 
Od pátku 17. července do ne-
děle 19. července se koná již 
třetí ročník akce Sraz přátel 
vozů Citröen. Pokud 
tedy v pátek odpole-
dne uvidíte podezře-
le mnoho „kachen“ 
či jiných starších i 
mladších modelů 
této značky, budete 
vědět, kam mají na-
mířeno. Loni se jich sem sjelo 71.  
V pátek večer proběhne slavnost-

ní zahájení a v sobotu přijde na 
řadu spanilá jízda do Teplic.

lým se na jejich financování podílí 
rodiče a DDM. Přislíben je příspě-
vek od firmy ČEZ. Atmosféru stře-
dověku si přišlo vyzkoušet 34 dětí. 

kouzelné bylinky a umí vyrobit 
lahodný nápoj lásky,“ vyjmeno-
vala činnosti ředitelka DDM Kris-
ta Sýkorová.

Uzavírka ulice Seifertova

Řidiči v Bílině pozor. Z důvodu 
rekonstrukce vodovodu a ka-
nalizace bude od 20. 7. 2015 do  
24. 7. 2015 uzavřena ulice Seifer-
tova. Objízdná trasa na Mírové ná-

městí, bude vedena ul. Spojovací  
(kolem OD Lidl), a následně uli-
cí Bílinská. Postupně bude ná-
sledovat uzavření ulic Zámecká, 
Komenského a  Mírové náměstí. 
Opravy jsou naplánovány do kon-
ce listopadu letošního roku. 
V rámci rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace se musí provádět  
i kvalifikované odběry vzorků od-
padních vod, proto výkopy nebu-
dou zasypány ihned, ale až po ob-
držení kladných výsledků rozboru 
pitné vody. Prosíme proto občany 
o trpělivost. 

V centru města probíhají výkopové 
práce Foto: Karel Schön



Co dělat když...

Den dětí na Běle

Když nám někdo připadá nenormální
Linka duševní tísně, dobrý den. 
Dobrý den, víte, já bych se potře-
bovala poradit. Můj švagr asi není 
normální. On mojí sestru pořád tele-
fonicky kontroluje, kde je a co dělá, 
cestou z práce se nesmí ani s nikým 
zastavit, jinak jí vyčítá, vyhrožuje, 
děsně žárlí, kamarádky jí zakazuje, 
že prý ji navádějí proti němu.
Jednoduchá odpověď tady však ne-
existuje. Jednak proto, že o celém 
soužití oněch dvou lidí pracovník 
Linky neví nic kromě právě vy-
slechnutých stručných informací 
od třetí osoby, jednak proto, že být 
normální je tak trochu zvláštní po-
jem. Když se nám zdá, že se někdo 
chová „nenormálně“, je dobré si 
nejdřív položit otázku, jestli se tak 
chová vždycky nebo jen za urči-
tých okolností. Až pětinu lidí sužují 
například neurózy, za kterými se 
skoro vždy skrývá nějaká úzkost 
– např. strach z otevřených pro-
stranství, či naopak z uzavřených 
nevelkých prostor, z davu lidí, z pa-
vouků, ze sociálních situací. Neuró-
za může být také reakcí na nějaký 
stres, třeba na autonehodu, úmrtí 
blízké osoby, přestěhování aj. Kro-
mě zvýšené úzkosti se u takových 
lidí můžeme setkat i s nespavostí, 
bu-šením srdce, bolestmi hlavy  
a žaludku, depresemi a jinými ne-
příjemnými příznaky. Neuróza ale 
nějak vznikla, není danou součástí 
naší osobnosti. Člověk si tedy své 
potíže uvědomuje. Je to jakási „du-

ševní angína“, kterou je možno vy-
léčit, nejlépe cestou psychoterapie.
Závažnější poruchu představují psy-
chózy, při kterých je výrazně naru-
šen kontakt člověka s realitou. Tako-
vý člověk se nepovažuje za duševně 
nemocného. Věří svým halucinacím 
(lidé vidí či slyší něco, co není)  
a bludům (hlavně stihomamy, ovlá-
dání z kosmu, náboženské bludy 
aj.). To známe například u schizo-
freniků, kteří se trápí úzkostí, že jim 
někdo ovládá myšlenky, ohrožuje je, 
komunikuje s nimi apod. Život ztě-
žuje i maniodepresivní psychóza, při 
které se střídá fáze manická (zrych-
lení, energie, aktivita až chorobná, 
euforie) s fází depresivní (útlum, 
apatie, myšlenky na smrt). Někte-
ré psychózy jsou vyprovokovány 
zvenčí, například drogami (toxic-
ká psychóza). U psychózy se často 
střídají lepší a horší období. Pomocí 
léků se dnes dá zpravidla dosáhnout 
toho, že člověk může žít víceméně 
bez větších problémů.
Poruchy osobnosti (dříve nazývané 
psychopatie) jsou celoživotní stav. 
Duševní odchylka se stává trva-
lou součástí osobnosti. U člověka 
se extrémně vystupňovaly nějaké 
povahové vlastnosti natolik, že to 
vede k obtížnému soužití s okolím. 
Poruchy se týkají hlavně citové 
stránky, nálad, vůle, charakteru. 
Dotyčný sám u sebe žádné problé-
my neshledává. Odhaduje se, že 
trvalou poruchu osobnosti lze najít 

skoro u každého desátého člověka. 
Jak k tomu může docházet? Lec-
cos můžeme podědit po předcích, 
podceňovat však nesmíme ani 
vnější příčiny, tedy prostředí, ve 
kterém člověk vyrůstá a žije. Vliv 
tu má rodina, kamarádi, partner, ale 
i extrémně traumatizující zážitky 
(pobyt v koncentračním táboře). 
Zvlášť nepříznivé následky má, 
když dítě vyrůstá bez péče milující 
osoby. Právě proto je tak důležité 
snažit se přecházet od klasických 
ústavních dětských domovů k pěs-
tounským rodinám.
Mezi nejčastější poruchy osobnosti 
patří paranoidní osobnost, která je 
typická svou podezíravostí, vzta-
hovačností, žárlivostí a necitlivos-
tí k jiným lidem. Takový člověk 
je vyladěn převážně negativně  
a napjatě, cítí se stále být v ohro-
žení, vztah s ním je problematický. 
Na rozdíl od něj partnerský život 
zpravidla nevyhledávají lidé se 
schizoidní poruchou osobnosti. Ti 
působí jako podivíni, kterým je cel-
kem lhostejný vnější svět. Jsou to 
chladní, citově oploštělí introverti. 
Lidé jim připadají nesrozumitelní, 
podivní a obtížní. Pro společnost je 
poměrně nebezpečná disociální (či 
asociální) porucha osobnosti, která 
je typická nerespektováním norem, 
sobectvím, neschopností ovládat 
se. Takoví lidé jsou agresivní, bezo-
hlední a nejsou moc schopni se po-
učit a změnit. Často jdou z vězení 

do vězení. Tato porucha je častější 
u mužů a jsou u ní značné dědičné 
dispozice. S narcistickou poruchou 
osobnosti si správně spojujeme ve-
likášství, sebepřeceňování, fantazie 
o vlastním úspěchu, ale současně 
na druhé straně lhostejnost a bez-
ohlednost k jiným lidem a citový 
chlad (Adolf Hitler). Poruchy osob-
nosti nelze vyléčit, ale je možné je 
za pomoci odborníků zmírňovat na 
snesitelnější úroveň. Psychopatů 
je mezi námi kolem deseti procent 
a mnozí z nich dosáhnou v životě 
úspěchu, i když život s nimi nemusí 
být jednoduchý.
Vidíme sami, že příběh z úvodu na-
šeho povídání nemá jednoduchou 
odpověď. Lidská duše je složitá  
a zranitelná, a to bychom měli mít 
stále na paměti. Když začne bolet, 
měli bychom vyhledat odbornou 
pomoc, než se potíže zvětší a rozší-
ří. Není to hanba, naopak: je přece 
samozřejmé o sebe pečovat tak, aby 
nás mohl život těšit a trápení bylo 
co nejmíň. Proto jsou tu psycholo-
gové, psychiatři, krizoví pracovníci. 
Přeji vám, abyste se uměli mít rádi  
a říci si o pomoc, když vám je těžko.  
A aby vám, pokud možno, raději 
těžko nebylo. Sylva Vozábová
Kontakty: 
Linka duševní tísně: 476 701 444
Bezplatné SKYPE 
volání na adrese: ldt.most
E-mail: ldt.most@seznam.cz
Facebook: Linka Duševní Tísně

Sokol Bílina se rozhodl oslavit 
den dětí trochu netradičně a pro-
to pořádal v sobotu 6. června pro 
děti splutí řeky Běly jako domi-
nanty našeho města a to ze Žele-
nic od silničního mostu až k mos-
tu na Kyselce. Počasí této akci 
opravdu přálo, tak zažily děti spo-
lečně s dospělými hezkou proslu-

něnou sobotu. Trasu absolvovalo 
na dvou raftech a jedné kánoi, za 
dohledu devíti dospělých, celkem 
deset dětí ve věku od 2 do 12 let. 
Všichni si to moc užili a celou 
akci zakončili společným obědem 
před restaurací U Kádi.
Velké poděkování patří Městu Bílina, 

které akci finančně podpořilo!
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Průměrný věk obyvatel Bíliny je čtyřicet let
Bílina má celkem téměř 15 300 oby-
vatel. Kolik je žen, kolik dětí a jaké 
je věkové rozložení obyvatel Bíliny?
Z celkového počtu obyvatel převa-
žují ženy, a to o dvě stě. Mužů žije 
v Bílině 7 540 a žen 7 739. Ženy 
také převažují ve vyšších věkových 
kategoriích a v těch nejvyšších 
jsou dokonce samy. Nad sto let žije  
v Bílině jedna obyvatelka, ve věku 
95  –  99 bydlí v Bílině čtyři ženy. 

Muži se vyšplhali „pouze“ do kate-
gorie 90  –  94, kde jich je osm. Ale  
i zde ženy jednoznačně vedou, je 
jich více než dvakrát tolik, a to 20.
Celkově však ženy v jednotlivých 
kategoriích nepřevažují, větší roz-
díly se začínají projevovat až ve 
vyšším věku. Od 50 let výše je ve 
všech kategoriích více žen. Pod 
50 let zas většinou (kromě kate-
gorií 5 – 9 let, 15 – 19 let a 35 – 39 

Byly schváleny dotace na lékařskou pohotovostní péči
Lidé jistě ocení, že v Bílině 
funguje pohotovost. Ústecký 
kraj a město ji dotačně podpo-
řilo i letos.
V Bílině funguje lékařská poho-
tovost pro dospělé. Je to služba 
určená pro ošetření život neohro-
žujících onemocnění a pacientů 
s chronickým onemocněním, 
jejichž zdravotní stav kolísá,  
a pro řešení náhlé vzniklých 
zdravotních obtíží, kde léčebný 
zásah nesnese odkladu.
Ústecký kraj měl pro letošní rok 
vyhrazeno na zabezpečení lékař-
ské pohotovosti na svém území 
přibližně 16 milionů korun. Ty 
rozdělí mezi města Ústeckého 
kraje s tím, že si města sama za-
jistí provoz pohotovosti. Do Bí-

liny bylo určeno jako každý rok  
700 000 korun. Tuto dotaci schvá-
lilo zastupitelstvo už koncem 
dubna. Dalšími městy, pro něž je 

část financí z dotace určena, jsou 
například Žatec, Děčín, Chomu-
tov, Louny či Litoměřice. Nejvíce 
peněz získal Žatec. Naopak toho-

to modelu se neúčastní Teplice, 
Litvínov, Most a Roudnice nad 
Labem.
Zbytek nákladů na provoz po-
hotovosti si města hradí ze 
svých zdrojů. Bílina měla ve 
svém rozpočtu pro letošní rok 
vyčleněnou částku ve výši  
960 000 Kč.
Pohotovost pro dospělé v Hor-
nické nemocnici s poliklinikou 
funguje od pondělí do neděle. 
Ve všední dny má otevřeno od 
17:00 do 22:00, o víkendech  
a ve svátcích od 8:00 do 20:00. 
Pohotovost pro děti je na poli-
klinice v Teplicích, jež má ote-
vřeno ve všední dny mezi 18:00 
a 21:00 a o víkendech mezi 
10:00 a 19:00. JaS

let) převažují muži. Nicméně 
například ve zmíněné kategorii 
15  – 19 let je pouze o pět žen více.
Dětí, tedy obyvatel do 15 let, cho-
dí po městě celkem 2 534, z toho 
1 315 kluků a 1 219 dívek, do  
19 let je počet obyvatel 3 367,  
z toho kluků 1 729 a dívek 1638.
Nejvíce lidí je ve věkové ka-
tegorii 40 – 44 let, a to 1 344. 
Z toho je 699 mužů a 645 žen. 

Druhá kategorie s nejvyšším 
počtem lidí je 35 – 39 let, je v ní  
1 249 obyvatel. Průměrný věk 
Bíliňanů je 40 let.
Lidí nad 60 let je v Bílině 4 036, 
lidí nad 70 má město 1472 a nad 
80 klesá počet obyvatel na 365. 
Lidí starších 90 let je 33. Na-
opak kojenců do jednoho roku 
je 129, dětí do pěti let 735 a do  
10 let 1672. JaS

Ilustrační foto

Hornická nemocnice s poliklinikou

Počet obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích

17. červenec 2015 | 3



Údržba a bezpečnost dětských hřišť v Bílině
Provozovatelem dětských hřišť  
v Bílině jsou Městské technické 
služby a jejich starost o dětská hřiště 
je doslova každodenní. Každý den 
chodí středisko komunikace a kont-
roluje je, provádí se opravy, dosypá-
vá písek atd. O všech zásazích se ke 
každému hřišti dělá zápis. Úsilí, aby 
na hřištích bylo bezpečno a vše, jak 
má být, je tedy opravdu pečlivé.
Ročně se takto do údržby dět-
ských hřišť investuje kolem  
40 tisíc, ať už jde o opravu, nebo 
náhradu zničených herních prvků, 
laviček, oplocení. Pokud se celý 
herní prvek ztratí, náklady bývají 
i vyšší. Bohužel, i to se stává.
Kromě toho MTSB zajišťují po-
vinně každý rok revizi. Odborná 
technická kontrola, jež má na sta-

rosti zařízení dětských hřišť podle 
normy ČSN EN 1176 stav podrob-
ně prověřuje a o výsledku vydává 
revizní zprávu. Ta provozovatele 
informuje o nedostatcích, které se  
s touto normou neshodují. V le-
tošní nedávno vydané zprávě se 
lze dočíst například o chybějících 
koších na basketbal, popraskaném 
povrchu pingpongového stolu, pro-
dřených provazech na kruzích, po-
trhané kovové síti na multifunkč-
ním hřišti, zrezlých prvcích, příliš 
velké oblázky na dopadových 
plochách, chybějících lavičkách 
aj. Nápravu odhaduje ředitelka 
MTSB Olga Roučková přibližně 
na 15 tisíc korun. Nedostatky jsou 
na všech hřištích v Bílině odstraňo-
vány postupně.  JaS

Den ochrany člověka za mimořádných situací
Čtvrtek 25. 6. byl na ZŠ Lidická 
zasvěcen praktickému naplňování 
tématu ochrany člověka za mimo-
řádných situací. 
Park na Kyselce a přilehlé okolí se 
proměnily ve výcviková střediska, 
ve kterých se připravovalo 25 osmi 
až devítičlenných družstev. Byli  
v nich rozlosováni žáci různého 
věku od 3.  –  8. tříd. Jejich úkolem 
bylo prokázat znalosti z oblasti zdra-
vovědy, požární ochrany, orientace 
v terénu a dalších. Každá skupinka 
měla svého určeného velitele ze  
8. – 9. třídy, který odpovídal za svůj 
tým a splnění všech úkolů. Všich-
ni žáci tak prošli na jednotlivých 
stanovištích praktickým výcvikem  
v oblasti poskytování první pomo-
ci a mimořádných situací, sezná-
mili se s činností zástupců inte-
grovaného záchranného systému 
- hasičský záchranný sbor a policie  
a sami si pak v orientačním závodě 
v terénu vyzkoušeli své teoretické 

a praktické znalosti na 28 úkolech.  
K úspěšné realizaci projektového 
dne nám napomohla svou aktivní 
účastí Městská policie Bílina a Ha-
sičský záchranný sbor Bílina. Každá 
z těchto složek měla přidělené stano-
viště na kterém více než tři hodiny 
předváděla jednotlivým skupinám 
žáků ukázky policejní a požární 
techniky a přibližovala jejich práci.
Tato rozsáhlá akce, které se celkově 
zúčastnilo 340 žáků, naplnila beze 
zbytku své poslání a to nejen v ob-
lasti ochrany člověka za mimořád-
ných situací, ale zejména v oblasti 
osobnostní a sociální výchovy žáků. 
Ti předvedli nejen své velmi dob-
ré znalosti a dovednosti, ale také 
schopnosti v náhodně složených 
skupinách úspěšně spolupracovat.
Velké naše poděkování patří členům 
Městské policie Bílina a Hasičského 
záchranného sboru - požární stanice 
Bílina nejen za každoroční spoluprá-
ci na této akci, ale zejména za jejich 

osobní nasazení a podporu. Všem 
dětem i pedagogům se jejich ukáz-
ky moc líbily a těší se na ně zase při 
dalším projektovém dnu.
Jsme velmi rádi, že tento náš „Den 
ochrany člověka za mimořádných 
situací“ se proměnil ve velmi pří-

jemnou a přínosnou akci, kterou 
všichni žáci i učitelé pozitivně 
hodnotí, a její výsledky jsou znát  
i na znalostech a dovednostech 
žáků v této oblasti.

Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Když se řekně ovzduší...
Ekologické centrum Most pořádá 
v rámci projektu Brána ekologie 
otevřená aneb OVZDUŠÍ soutěž 
s názvem Když se řekně ovzduší. 
Životní prostředí v Ústeckém 
kraji se oproti minulým obdo-
bím sice zlepšilo, ale nikoliv 
natolik, že by nebylo nutné jeho 
stav nadále zlepšovat, jeho pro-
blémy řešit a upozorňovat na ně  
a o stav životního prostředí pečo-
vat. Tomu se věnuje Ekologické 
centrum Most věnuje v rámci 
projektu různými akcemi. Sou-
částí je právě i soutěž Když se 

řekne ovzduší, která probíhá až do 
konce prázdnin. Soutěž má čtyři 
oblasti, v nichž se veřejnost může 
realizovat. Vědomostní kvíz, který 
má 15 otázek, literární část, v níž 
se soutěžící může k tématu ovzdu-
ší vyjádřit podle vlastní fantazie, 
a to třeba i básní, a fotografickou 
část, která může ukázat například, 
co dokáže vykouzlit inverze, a vý-
tvarnou část, kde kromě kresby lze 
vytvořit také komiks, koláž nebo 
něco vyrobit. Literární i výtvarná 
díla a fotografie můžou účatníci 
zaslat v elektronické podobě na  

e-mailovou adresu branaekolo-
gie@gmail.com, poštou či je ode-
vzdat osobně v kanceláři Ekolo-
gického centra Most.
Soutěžit může kdokoliv - jed-
notlivci, kolektivy, rodiny, ško-
láci i senioři, a to ve dvou vě-

kových kategoriích: 0 – 20 let  
a 21 – 100 let. Autoři tří nej-
lepších soutěžních příspěvků  
v každé oblasti soutěže a věkové 
kategorii získají pěkné odměny.

Více informací najdete na: 
www.ecmost.cz

Hřiště na Mírovém náměstí V Proluce Foto: JaS
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Město Bílina vydalo novou místní vyhlášku
Jedním z bodů zasedání zastu-
pitelstva ve čtvrtek 18. června 
bylo projednání a schválení obec-
ně závazné vyhlášky č. 2/2015,  
o zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku a zlepšení 
vzhledu města. Její schválení do-
poručila 9. června rada města. 
Jejím cílem je předcházení narušo-
vání veřejného pořádku a narušo-
vání společného soužití ve městě 
na jeho veřejných prostranstvích 
a zlepšení vzhledu města. Ve vy-
hlášce jsou vyjmenovány činnos-
ti, které jsou zakázané, protože 
by mohly narušit veřejný pořádek 
nebo být v rozporu s dobrými mra-
vy, ochranou bezpečnosti, zdraví  
a majetku nebo které by mohly na-
rušovat estetický vzhled města.
Mezi tyto činnosti patří například 
umisťování lavic, židlí, křesel, 

stolů, grilů, udíren, vařičů apod.  
a jejich používání na veřejných 
prostranstvích bez písemného 
souhlasu vlastníka. Dále vyhláš-
ka zakazuje sezení na stavebních 
částech a zařízeních, která k tomu 
nejsou určena jako schodiště, beto-
nové zídky, zábradlí, zábrany atd. 
Sedět lze jen na lavičkách či jiných 
zařízeních svou povahou urče-
ných k sezení a odpočinku, které 
buď přímo umístil vlastník, nebo  
k tomu dal písemný souhlas.
Konkrétní veřejná prostranství, na 
něž se vyhláška vztahuje, jsou pří-
lohou vyhlášky. Patří mezi ně celý 
střed města od Žižkova náměstí 
přes Mírové náměstí, Seifertovu 
ulici až po Pražskou ulici, Mostecké 
Předměstí, Panelové sídliště, sídli-
ště SHD, celé sídliště Za Chlumem  
a sídliště U Nového nádraží. JaS

Stará Bílina v knihovně Nekončí platnost 
vašeho občanského 

průkazu?

Zkontrolujte si dobu platnosti 
svého občanského průkazu.

V letošním roce konči desetileté období od hromadné výměny 
občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám 

ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, v hlavním městě 

Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dní před koncem 

platnosti stávajícího občanského průkazu, 
nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, 

ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.

Občanský průkaz vydávaný v současné době.

Seznam pracovišť a jejich adresy, kde lze podat žádost 
o vydání občanského průkazu, je uveden na webových stránkách 

Ministerstva vnitra 
(Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).

„Projít se“ po staré Bílině mohli 
návštěvníci městské knihovny ve 
středu 17. června na tradičním 
Čaji o páté. A klubovna doslo-
va praskala ve švech. Zájem byl 
nevídaný, staré pohlednice, které 
sbírá a promítá Tomáš Matějka, 
nalákaly tak, že v místnosti ne-
bylo k hnutí a židle se sháněly  
i z jiných místností.
Mnohé bylo v Bílinském zpravo-
daji napsáno již před rokem, kdy 
zavítal do knihovny pan Matějka 
také a návštěvnost nebyla o nic 
menší než letos. Rodilý Bíliňan 
také má co nabídnout a není divu, 
že dokáže své krajany zaujmout. 
Obrázky staré Bíliny sbírá už čtvrt 
století a za tu dobu jich nashro-
máždil už kolem 2 500. Nejde jen  
o fotografie, ale také o kresby, mal-
by a v jeho sbírce mají své místo 
také novinové články či různé texty.

A tak na odpoledním povídání 
o našem městě a promítání do-
bových pohlednic a fotografií si 
všichni s chutí popovídali o his-
torii, hádali, kde které staré mís-
to je a co je na něm v současnos-
ti. Zajímavým porovnáním byly 
fotografie stejných míst dnes. 
Pan Matějka má kromě zajíma-
vého obrazového materiálu také 
znalosti, kterými dokáže při-
táhnout pozornost a díky nimž 
uměl o místech v Bílině poutavě 
vyprávět. A tak není pochyb, 
že až si zase někdy najde čas  
a přijde své poklady ukázat, 
bude mít opět plný sál poslu-
chačů. JaS

Dejte si ochutnávku a na straně 6  
se pokochejte pár kousky i s po-
rovnáním se současnými obrázky 
ze sbírky Tomáše Matějky.

Vyhláška se vztahuje například na Mírové náměstí i na celý 
střed města Foto: JaS

Na promítání starých fotek Bíliny 
bylo opravdu plno Foto: MěK
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Několik fotografií ze sbírky Tomáše Matějky

Koncert ZUŠ byl inspirovaný Karafiátovými Broučky

Červnové vystoupení tanečního 
oboru v Městském divadle v Bíli-
ně již tradičně navozuje atmosfé-
ru prázdnin. Letošní prezentace 
tanečního oboru se uskutečnila 
společně s vystoupením žáků li-

terárně-dramatického oboru. Po 
odchodu paní učitelky Běláčové 
na mateřskou dovolenou převzala 
taneční obor v dubnu a k tomuto 
vystoupení dovedla slečna učitel-
ka Dana Izerová. V rámci koncer-

tu se představil každý ročník vždy 
jednou samostatnou choreografií.
Po nezbytné přestávce na technic-
kou přestavbu jeviště začalo diva-
delní představení žáků literárně-dra-
matického oboru nazvané Brouček. 

Autor a režisér grotesky Adam 
Šmejkal se nechal velmi volně in-
spirovat známým dílem Broučci  
J. Karafiáta. Příběh chtěl poukázat 
na tradiční nešvar nejen současné 
doby - nedostatek času rodičů.

Stará Bašta Nová Bašta

Mírové náměstí dříve Mírové náměstí dnes

 Foto: Václav Weber  Foto: ZUŠ
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Na vítání občánků bylo 13 dětí

V úterý 23. června proběhlo v ob-
řadní síni městského úřadu vítání 
občánků. Mezi nové obyvatele 
Bíliny bylo přivítáno 5 chlapečků  
a 8 holčiček. Přivítala je 1. mís-
tostarostka Mgr. Veronika Horová.
Seznam dětí, které se vítání zú-
častnily:
Robert Brouček, Emma Martina 
Bouzová, Kateřina Veselá, Lukáš 
Sirko, Natálie Krausamová, Be-
áta Zelenková, Adéla Husarová, 
David Tokár, Kristýna Hazdrová, 
Štěpánka Butalová, Sabina Voito-
vá, Jan Lukáš Macák, Roman Pilz.

My se vody nebojíme aneb když jsou kluci hrdinové

V první polovině června jsme ko-
nečně vyrazili na vodácký kurz, 
který se málem neuskutečnil jed-
nak z technických důvodů, jednak i 
příroda byla proti nám. Avšak za fi-
nanční pomoci od AGC a dobré vůli 
učitelů (Mgr. M. Herzingerové, Mgr.  
M. Sýkory) jsme plni očekávání 
vyjeli obsadit Vltavu. Cesta vlakem 
byla tak úmorná, že se někteří cestu-
jící v zoufalství uchýlili do prostorů 

WC, kde nebyla hlava na hlavě a ku-
podivu tam bylo i dýchatelno. O to 
víc jsme se těšili, až si rozložíme ve 
Vyšším Brodu stany. Jak se očeká-
valo, holky postavily sobě i hochům 
stany a mohli jsme si jít pro vodác-
kou výbavu. Všichni byli nadšeni  
z jezů a jak se ta loď krásně pohu-
puje. Nadšení samozřejmě přešlo  
v prvním okamžiku, co se někdo 
cvakl na jezu. Kdyby bylo sluneč-

„Co to 
stavíš?“...
ptal se kluk holčičky , se kterou 
si hrál s kostkami v MŠ Žižko-
vo údolí. „Tady jsem postavila 

Milešovku a támhle je 
Házmburk“. „Co stavíš, 
ty?“ „Já jsem si postavil 

Bořeň a Doubravku.“ 
Jak jsem děti poslou-
chala, překvapilo 
mě, jaké mají zna-
losti o našem Čes-
kém Středohoří . 
Svůj rozhovor 
ukončily tím, že si 

ještě společně 
postaví horu 
Říp. Jejich 
stavby jsou 
pozoruhodné, 
posuďte sami.

Eliška Růžičková

no a teplo, tak nám voda nevadila, 
avšak studený vzduch nebyl moc 
příjemný na naše mokrá oblečení. 
Každý z nás se už viděl se zápalem 
plic. Jsme však silní jedinci, a tak 
nikdo nechytil rýmičku ani špat-
nou náladu. Užili jsme si naplno 
celou strastiplnou cestu vedoucí z 
Brodu přes Krumlov do Boršova, 
cestu nám zpříjemňovaly zastáv-
ky na menší občerstvení (řízky, 

svíčková, palačinky, smažák). 
Také jsme se nemohli nabažit 
překrásným výhledem na přírodu 
obklopující koryto Vltavy. A kaž-
dý den jsme zakončili příjemným 
posezením na venkovních tera-
sách či u táboráku a smáli jsme se 
zážitkům, které se nám staly ten 
den na palubě kánoe.  
 Karolína Picková

septima

inzerce 1015/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika

Manželé Zelenkovi přišli s dcerou Beátou Foto: Václav Weber

 Foto: Václav Weber
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Kulturní servis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání

Pokračování ze strany 1
Přehled všech příměstských táborů 
v DDM: 

Tábory, které proběhly:
1. – 3. 7. Sportovní MINI CAMP 
pro děti 4 – 8 let 
6. – 10. 7. Cesta do tajemného 
středověku 
pro děti školního věku 
13. – 17. 7. Objevitelské prázdniny 
pro děti školního věku

Tábory, které proběhnou: 
3. – 7. 8. Záchranářský tábor
pro děti od 4 do 8 let 
10. – 15. 8. Hokus pokus
 pro děti školního věku 
17. – 21. 8. Kocourkov
pro děti školního věku 
24. – 28. 8. Olympiáda naruby
pro děti školního věku 

Tábory začínají ráno mezi šestou 
až osmou hodinou. V tuto dobu 

děti postupně přicházejí a vybírají 
si svůj program: X boxy, stolní hry, 
kreslení, navlékání korálků.
Hlavní program probíhá dopoled-
ne a po poledním klidu. Děti mají 
kompletně zajištěnou stravu: dová-
žený oběd z restaurace a dopolední 
a odpolední svačinu připravovanou 
v naší nové výdejně potravin. Sa-
mozřejmostí je pitný režim po celou 
dobu tábora. Pokud je hezké počasí 
využíváme obou částí zahrad, bazén, 

ostřikovadla, sportovní vybavení, 
houpačky, koloběžky a pískoviště. 
Pokud počasí nepřeje, tak jsou dě-
tem k dispozici všechny klubovny 
a tělocvična DDM. Počasí si na nás 
nepřijde, na nudu zkrátka není čas!

Pobytové tábory: 
4. – 11. 7. Mladotice 
10. – 19. 7. Údolí Ohně a Ledu 1 
19. – 26. 7. Údolí Ohně a Ledu 2 
15. – 23. 8. Soustředění aerobiku

Příměstské tábory DDM berou děti útokem

Pátek 17. červenec od 22:00 hodin

DOMÁCÍ PÉČE – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Hrají: Bolek Polívka, Alena Mi-
hulová, Tatiana Vilhelmová, Zu-
zana Kronerová …
Vstupné: 120,-Kč/92 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Sobota 18. červenec od 22:00 hodin

MÉĎA 2 – 2D
USA/Komedie/. Český dabing.
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda 
Seyfried, Morgan Freeman, Seth 
MacFarlane …

Vstupné: 120,-Kč/125 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Pátek 24. červenec od 22:00 hodin

TEMNÉ KOUTY – 2D
Francie/ Drama / Mysteriózní / 
Thriller
Hrají: Chloë Grace Moretz, Char-
lize Theron, Nicholas Hoult, An-
drea Roth …
Vstupné: 110,-Kč/104 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Sobota 25. červenec od 22:00 hodin

ŠPION – 2D

USA/Komedie/. České titulky/.
Hrají: Jason Statham, Rose Byr-
ne, Melissa McCarthy, Morena 
Baccarin …
Vstupné:110,-Kč/120 minut
Prodej vstupenek pouze na místě! 

Pátek 31. červenec od 22:00 hodin

ANT- MAN – 3D
USA/ Akční / Sci-Fi
Hrají: Paul Rudd, Michael Dou-
glas, Evangeline Lilly, Michael 
Peña …
Vstupné: 150,-Kč/114 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevírací doba: 
Po – Čt: 8:00 – 12:00 

12:30 – 17:00 hodin
Pá:  8:00 – 12:00 

12:30 – 15:00 hodin
So: 9:30 – 12:00 

12:30 – 16:00 hodin

PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE: 
od 2. 5. 2015 do 31. 8. 2015
Po, St:  9:00, 10:00, 

11:00, 14:00 hodin
Út, Čt, Pá :  9:00, 10:00, 

11:00 hodin, 
Vstupné: dospělí 20,- Kč 
děti, studenti, senioři 10,- Kč
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Z deníku Policie ČR

Charitativní akce přinesla podporu pro Klokánky
Druhý ročník charitativní akce 
Odemykání léta 2015, který se 
odehrál opět v areálu FK Bílina, 
je za námi a přinesl podporu pro 
děti ze záchytného zařízení Klo-
kánek. Akce je tak přímo zamě-
řená na Klokánky z Teplic, Dubí 
a Ústí nad Labem a finančně ji 
podpořilo i město Bílina. 
Charitativní akce neměla jen zá-
bavný charakter, ale hlavním cílem 
bylo upozornit na současnou situaci 
těchto zařízení. „Provoz Klokánků 
je vážně ohrožený a v současné 

době se neví, jestli nebudou jed-
notlivá zařízení uzavřená, protože 
je vážný problém s financováním,“ 
vysvětlila organizátorka akce a mís-
topředsedkyně spolku Kouzelná 
jiskra Renata Vítová, která na akci 
také přiblížila, jak vypadá denní re-
žim v těchto zařízeních. 
Léto se již odemklo, a to za pomo-
ci i několika známých osobností 
divadla Kalich. Do Bíliny přijelo 
pěvecké duo Míša Doubravová  
s Romanem Tomešem a v roli mo-
derátorů se představil David Grán-
ský a Ivana Korolová. Na charita-
tivní akci nemohla chybět ani pat-
ronka tří Klokánků, finalistka Miss 
2014 Veronika Kašáková. „Během 
akce se děti učily tančit s indický-
mi tanečnicemi ze skupiny Bolly 
Ladies, vystoupily děti z bílinské 
Základní umělecké školy a Domu 
dětí a mládeže,“ přiblížila program 
Vítová. Také se soutěžilo v tanci,  
a nejlepší výkon byl oceněný dor-
tem z cukrárny Z Podloubí. 
Vladimíra Krajníková, která získala 
titul mistryně Evropy v make-upu se 
ujala maminek a názorně jim před-
vedla, jak se správně líčit. Na růžové 

čtyřkolce dorazila Nikola Soušková, 
která vlastní kadeřnický salón Pim-
pollo. Dalším bodem v programu 
byla přehlídka Bauty 2000 v čele s 
Veronikou Kašákovou. I přes chvil-

Výlet Klubu důchodců II.

S nožem v RuCe PožaDoval 
PeníZe
Z trestných činů loupeže a vydírá-
ní byl obviněn 39letý muž, který  
v Duchcově napadl svou přítelky-
ni. Poté, co ho vpustila do bytu, 
po ní začal požadovat peníze,  
a když mu řekla, že mu nic nedá, 
vzal z kuchyňské linky nůž a začal jí 
vyhrožovat, že ji podřeže. Výhrůžky 
směřoval i k další ženě, která byla v 
bytě a nakonec musela utéct.
Nakonec se vše naštěstí obešlo 
bez zranění, muž poškozené z pe-
něženky odcizil dva tisíce korun 
a z místa činu odešel. Soudkyně 
na základě žádosti policie vydala 
předběžný souhlas se zadržením 
agresora, který byl o několik dní 
později ve spolupráci se strážníky 
městské policie vypátrán v Bílině. 
Vzhledem k důvodné obavě, že 
by muž na svobodě pokračoval 

v protiprávním jednání a mohl 
ovlivňovat svědky, byl podán ná-
vrh na jeho vzetí do vazby.

auto Se ZloDěji uKRáSt 
nePoDařilo
Bílinští policisté během několika 
minut dopadli muže, který se po-
kusil odcizit na parkovišti moto-
rové vozidlo. Včera ráno vnikl do 
nezajištěného automobilu Renault 
a po poškození spínací skříňky 
zkoušel auto v hodnotě asi 40 ti-
síc korun nastartovat. Přistihl ho 
ale majitel vozidla a pachatel se 
dal na útěk.
Policisté podezřelého 22letého 
muže na základě poskytnutého 
popisu rychle vypátrali a násled-
ně mu sdělili podezření z přečinu 
krádeže ve stadiu pokusu, za který 
mu v případě odsouzení hrozí ma-
ximálně dvouleté vězení.

Ve čtvrtek 25. června se Klub 
důchodců II. vydal na výlet. Ten-
tokrát jsme navštívili město Dě-
čín. Naším cílem se stal děčínský 
zámek a byli jsme velmi rádi, že 
nás autobus vyvezl až na nádvoří 
zámku, protože mnozí z nás by 
táhlou a příkrou zámeckou cestu 
ani nevyšli. Vybrali jsme si pro-
hlídkovou trasu s názvem „Zla-
tá léta děčínského zámku“, byli 
jsme seznámeni s historií zámku 
v dobách jeho největšího rozkvě-
tu a slávy. 
Před vlastní prohlídkou jsme se 
procházeli Růžovou zahradou, 
jejíž kouzlo spočívá v kombinaci 

výjimečné barokní architektury 
a podmanivé krásy rozkvetlých 
růží. Protože nám přálo i poča-
sí, byli jsme zahradou nadšeni. 
Návštěvu zámku jsme zakončili 
obědem a návštěvou místní ka-
várny. V odpoledních hodinách 
jsme zakotvili v malé vesničce 
Merboltice, zde se totiž nachází 
ekologická kozí farma. Vše jsme 
si prohlédli, seznámili jsme se  
s výrobou kozích sýrů a ještě jsme 
si různé druhy sýrů nakoupili. Zá-
jezd se nám velmi líbil a už se tě-
šíme na další…

Venuše Vachalcová,
 vedoucí Klubu důchodců II.

kovou nepřízeň počasí navštívilo 
akci zhruba 250 návštěvníků. Vel-
ké díky zvukaři Martinu Kačírkovi  
a všem, co se akce zúčastnili. 
 Lada Laiblová

Foto: Václav Weber

 Foto: Václav Weber

Vzpomínka
Je to už pět let, kdy nás opustila drahá 

manželka, maminka, sestra, teta, švagro-
vá, babička a prababička
EVA BERKYOVÁ

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a vzpomínat.

Nikdy nezapomeneme, s láskou na tebe 
budeme vzpomínat vždy.

Manžel Štefan, dcery Dana s rodinou, Eva s rodinou, Jarka s ro-
dinou, Hana s rodinou, Alice s rodinou a Věra s rodinou a sestra 

Jaruška s rodinou
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Rada města na své 16. schůzi konané 30. 6. mimo jiné:

Rozlučka 9. tříd s křestem videoklipu Popelka

Schválila:
■  Nominaci pana Jaroslava Seky-

ry na cenu „Senior roku“ vyhlá-
šenou Nadací Charty 77 v rámci 
projektu Senzační senioři.

■  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání za 
účelem využití jako provozov-
nu módního butiku mezi paní 
Ladou Fantovou a paní Pavlou 
Vrábelovou, obě bytem Bílina 
jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem, na adrese 
Mírové náměstí 87, Bílina, od 
01.08.2015 na dobu neurčitou. 

■  Uzavření smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
za účelem využití jako stravo-
vací prostor mezi panem Van 
Chiu Nguyen, bytem Bílina, 
jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem, na adre-
se Za Chlumem 820/33, Bílina  
od 1. 8. 2015, na dobu neurčitou.

■  Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace ve výši 
30.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAW-
EN TENIS KLUB Bílina jako 
příjemcem na letní tenisové pří-
městské kempy, které se konají 
v termínu od 29. 6. – 21. 8. 2015. 

■  Záměr aktualizace Strategické-
ho plánu rozvoje města a záměr 
zpracování Analýzy a strategie 
sociálního bydlení.

■  Stanoviska bytové komise dle 
zápisu ze 17. 6. 2015. Zároveň 
schválila bytový pořadník na  
II. pololetí roku 2015, dle návrhu 
předloženého bytovou komisí.

■  Projektové záměry na akce pro 
snížení energetické náročnosti ve-
řejných budov DDM, ZUŠ, budov 
radnice v ul. Břežánská, Seiferto-
va a Žižkovo náměstí, Klubu dů-
chodců Aléská a dvou bytových 
domů č. p. 268, 269 a č. p. 270, 
271 v ul. 5. května a zahájení pro-
jektových příprav na tyto projekty.

■  Řádnou účetní závěrku společ-
nosti HNsP, s. r. o., Bílina, za 
rok 2014.

■  Návrh jednatele společnosti 
HNsP, s. r. o., Bílina, na pone-
chání vykázaného zisku ve výši 
4 859 012,15 Kč jako nerozdě-
leného zisku minulých let pro 
krytí případných ztrát let bu-
doucích. 

Souhlasila:
■  S udělením výjimky nad počet 

dětí v přípravné třídě ZŠ Za 
Chlumem 824, může být pro 

školní rok 2015/2016 zapsáno 
19 dětí za předpokladu, že toto 
zvýšení počtu není na újmu kva-
litě vzdělávací činnosti školy  
a jsou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví. 

jmenovala:
■  Paní Mgr. Evu Böhmovou ve-

doucí odboru školství, kultury 
a sportu, v souladu se záko-
nem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) § 102 odst. 2 
písm. g), na návrh tajemníka 
městského úřadu, s účinností od 
01.08.2015.

vzala na vědomí:
■  Odstoupení pana Mgr. Marka 

Tapšíka, LL.M., z funkce čle-
na dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina, doručené 
19.06.2015. 

■  Zprávu dozorčí rady společ-
nosti HNsP, s. r. o., Bílina,  
z 22.06.2015, o řádné účetní zá-
věrce za rok 2014.

■  Záměr vybudování Domova pro 
seniory v areálu HNsP, s. r. o., 
Bílina.

■  Záměr změny společenské smlou-
vy – rozšíření předmětu podni-
kání Hornické nemocnice s po-

liklinikou, s. r. o., a poskytování 
sociálních služeb (sociální péče)  
v domovech pro seniory ve smy-
slu ust. § 49 zákona č. 108/2009 
Sb., o sociálních službách.

■  Prohlášení MUDr. Yasera Kar-
nouba, předsedy dozorčí rady 
společnosti HNsP, s. r. o., Bílina, 
o skutečnosti, že podniká ve stej-
ném oboru jako organizace, ve 
které je předsedou dozorčí rady. 

■  Informaci odboru nemovitostí  
a investic o chodnících v záruč-
ní lhůtě.

■  Prezentaci záměru rekonstrukce 
areálu lázní Kyselka společnosti 
Balinea Bílina, s. r. o., a spo-
lečnosti Berkana Club EU. vz, 
Praha 1.

■  Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport z 01.06.2015.

■  Vyhodnocení bytového pořadní-
ku za I. pololetí roku 2015.

■  Nabídku mezinárodní spolupráce 
od rumunského města Amara.

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)

Dne 25. 6. 2015 se v divadle v 
Bílině konala rozlučka 9. tříd Zá-
kladní školy Aléská.
Tato společenská událost začíná být 
každoročním pravidlem a děti, rodi-
če a učitelé se na ni velmi připravují 
a neobvykle těší. Na začátku akce 
tentokrát bylo připravené ještě jedno 
překvapení. Konal se zde slavnost-
ní křest nového CD MELODICA 
nazvaného ...ON THE ROAD...  
a videoklipu Popelka, který se pro-
mítnul na velkém plátně. Na tomto 
projektu se podílelo 45 příznivců 
písně, a to pěvecký sbor Melodica 
(pod záštitou ZŠ Aléská), vedení ZŠ 

Aléská (Mgr. Božena Holková, Mgr. 
Dagmar Axamitová, Mgr. Gabriela 
Hudáková), Radek Ježek, teplická 
kapela Normal, kameraman Pavel 
Junek, Luděk Šťastný, Lucie a To-
máš Dobosi, Klára Poulová, Marce-
la Vokurková, Jana Bučinská a další.
Poděkování patří sponzorům, bez 
kterých by toto CD a videoklip ne-
vznikl: Ing. Miluše Matysová, Petr 
Arpáš, Faston, Building Develop-
ment, 3J Servis, Speciální stavby 
Most, Cukrářství Větrník - Zdeněk 
Rebel, Petr Bezold, Autoškola Jana – 
Jana Chalupná, František Poživil, Ja-
roslava Hauková, Žárová zinkovna, 

Veronika Viktorová, Jaroslav Nosek, 
Jan Kůs, Stanislav Tejček a AGC. 
Kmotrem CD a videoklipu byla pří-
jemná místostarostka Města Bíliny 
Mgr. Veronika Horová. Zhlédnutí 
videoklipu bylo odměněno velkým 
potleskem. Posluchači jej mohou vy-
hledat na YouTube pod názvem Me-
lodica & Normal – Popelka.
Dále probíhalo loučení připravené 
žáky devátých tříd za pomoci je-
jich třídních učitelů (Mgr. Marcela 
Rafflerová a Bc. Jakub Jakl). V pro-
gramu, který po celou dobu vtipně 
moderovali Mgr. Jan Švach a Mgr. 
Jiří Schamberger, nás zaujalo video 
třídy 9. B, kde si sami žáci sestříhali 
fotky a zážitky za společné období 
ve škole. Následovala vtipná scénka, 
kterou secvičily dívky z obou deví-
tek a podle reakcí diváků opravdu 
pobavila. Hudebním vystoupením, 
kdy zazpívaly a také se doprovodily 
na hudební nástroj, nás potěšily tyto 
dámy: Pavlína Kazdová, Helena 
Popperová, Anna Seifertová, Kami-
la Tučková a Jiřina Vilhelmová. Žáci 
z 9. B předvedli svůj skladatelský 
um a zazpívali písničku s vlastním 
textem. Dále jsme s úžasem sledo-
vali šerpování třídy 9. A, kdy místo 
šerp předával „slavnostní placky“ 

sám král s královnou a poté násle-
dovalo šerpování 9. B. V programu 
také účinkovali bývalí žáci a hosté: 
Bára Kubešová, Magdaléna Weisso-
vá a Tomáš Ernst. Za obě třídy pře-
četly proslov s poděkováním Anna 
Seifertová a Michaela Nováková. 
V závěru představení pak paní ře-
ditelka popřála všem absolventům 
do nové životní etapy vše nejlepší  
a samé úspěchy. Atmosféra byla 
skvělá a ukáplo plno slziček štěstí, 
dojetí a smutku z loučení. 
Akci ukončilo společné rozloučení 
žáků, kteří se od září vydávají na 
další cestu životem.
 Hana Ježková
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Bílina v posledním kole porazila Litvínov

Přátelák zejména pro naše nejmenší karatisty

SKK Bílina uspořádal Memoriál Emila Altmanna

V posledním kole KP hrála Bíli-
na na hřišti vítěze KP Litvínova.
Utkání začalo kvůli bouřce skoro  
o hodinu později. Hrál se bezsta-
rostný fotbal bez tlaku a ukázalo se, 
že hostující fotbalisté jsou schopni 
hrát pohledný fotbal, vytvořit si 
šance i dávat góly.Zajímavostí zá-
pasu bylo, že všechny branky padly 
hlavou po centrech z pravé strany. 
V 30. minutě po standardce skóro-
vali domácí – 1:0. O deset minut 
později na roh Záhradského vysko-
čil nejvýše Karel – 1:1. 

Na začátku druhého poločasu 
šli znovu do vedení domácí, ale  
v 80. minutě odcentroval Bečva-
řík a Augusta zblízka hlavou ne-
dal domácímu brankáři žádnou 
šanci. Utkání dospělo do pokuto-
vých kopů. V nich potvrdil mladý 
brankář Kovačka, že se mu ten-
to zápas mimořádně povedl. Už  
v průběhu zápasu chytil několik 
vyložených šancí domácích, v po-
kutových kopech kraloval a chytil 
dvě prudké, dobře umístěné střely 
domácích.Ti proměnili jen jednu 

Sportovní kuželkářský klub uspo-
řádal v kuželně na Kyselce Me-
moriál Emila Altmanna, který se 
konal od 8. do 24. května. Zúčast-

V sobotu 6. června proběhlo  
2. kolo přátelského poháru pro 
začínající karatisty v Bílině, kde 
mohli předvést své dosavadní 
umění, a to podle daných věko-
vých kategorií a výkonnostních 
stupňů (barvy pásů).
I přes tak krásné počasí se tohoto 
závodu zúčastnilo 55 závodníků  
z oddílů SKM Bílina, SK Trial 
Praha a SSC Česká Lípa.
Závody byly postavené hlavně pro 
nejmenší děti, které ještě nemají 
žádné závodní zkušenosti. Měly tak 
možnost okusit závodní atmosféru. 
Turnajů pro nejmenší je málo, což 
je jeden z důvodů, proč jsme se roz-
hodli pro jejich pořádání. 
Všichni musíme říci, že to byly 
velice hezké boje v jednotlivých 
kategoriích, ale objevila se i nervo-
zita, maličko trémy a pochopitelně 
i strach při nastupování na zápasy.
Samozřejmě se dostavil i pláč, 
když dítko prohrálo. Byl krásný 

pohled na povzbuzující rodiče, 
kteří podporovali své ratolesti  
a to nejvíce, když je viděli stát na 
stupních vítězů. 
Jsem rád, že závody proběhli ve 
velkém tempu a všichni, byli spo-
kojení. Hlavně, že se v tak velkém 
teplu nikomu neudělalo zle.
Dovolte, abych poděkoval rodičům, 
kteří si udělali čas a přivedli své děti 
na tyto závody. Poděkování patří 

také celému realizačnímu teamu 
SKM Bílina, který pomáhal, bez něj 
by to nešlo udělat „děkuji Oss“. 
Nebudu psát o všech našich zá-
vodnících, jen jim chci poděko-
vat za reprezentaci našeho klubu 
SKM. Děkujeme sponzorům, 
městu Bílina a Ústeckému kraji 
za podporu tohoto závodu.
A jak to dopadlo: 
1. místo SKM Bílina s počtem 

12x zlato, 15x stříbro, 11x bronz.
2. místo SSC Č.Lípa 5x zlato,  
2x stříbro, 4x bronz 
3. místo SK Trial Praha 1x zlato, 
1x stříbro, 3x bronz.
Další závody tohoto typu budou 
opět v Bílině na podzim s názvem 
Memoriál Victora van der Wijn-
gaardena.

Za oddíl SKBílina
R. Masopust

penaltu, zatímco u hostů se nemý-
lili Vlasák, Záhradský a Pavlíček. 
Dva body z mistrovského Litví-
nova jsou dobrým závěrem sezó-
ny 2014-2015. „V dnešním utkání 
jsme viděli dobrý fotbal z obou 
stran. V utkání šlo pouze o to za-
hrát si fotbal a na hřišti to bylo 
vidět. Spousta šancí na obou stra-
nách a pěkné branky. Nás samo-
zřejmě těší bodový zisk ze hřiště 
týmu, který celkem s přehledem 
letošnímu ročníku dominoval. 
Gratuluji Litvínovu k postupu  

a přeji dobrou sezonu i v divizi,“ 
okomentoval utkání prezident FK 
Bílina Petr Procházka. 
 
Litvínov – Bílina 2:3 p (1:1) 
Branky: Karel, Augusta, rozhodu-
jící penalta Pavlíček 

Sestava: Kovačka - Bečva-
řík, Pavlíček, Karel, Mergl  
(46.Choutka) - 
Vlasák, Záhradský, Augusta, 
Levý (46. Procházka) - Katrenič  
(55. Rokos), Kotěšovský 

Výsledky:
Muži plné dorážka celkem
1. Radek Hejhal (Údlice) 323 186 509
2. Jan Endršt (Sokol Duchcov) 291 216 507
3. Miroslav Jelínek (Údlice) 325 171 496
Ženy plné dorážka celkem
1. Jana Zvěřinová (Teplice C) 310 156 466
2. Adéla Kolaříková (Sokol Duchcov I.) 313 150 463
3. Věra Slezáčková (Loko Ústí n. L. II.) 306 143 449
Družstva plné dorážka celkem
1. Údlice 1218 620 1838
2. Jirkov I. 1216 602 1818
3. Sokol Duchcov I. 1183 612 1795

nilo se ho celkem 105 mužů, 26 žen  
a 33 družstev. Hráči přijeli z růz-
ných měst, jako například z Děčína, 
Loun, Teplic, Holýšova, Lovosic, 

Roudnice, Teplic, Ústí nad Labem, 
Mostu, Žatce. Bílinu reprezentovali 
za muže Josef Šíma, Martin Vích 
a Tomáš Šaněk, za ženy bojovala 
Pavlína Černíková a v družstvech 
předvedlo své umění čtyřčlenné 

smíšené družstvo. Mezi vítěze se 
zařadili především republikoví 
reprezentanti (viz výsledkové ta-
bulky). SKK Bílina děkuje všem 
sponzorům a městu Bílina za spon-
zorský dar.

Hráči Jirkova a Chomutova reprezentující Německo
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Mistrovská utkání 2015: baby-tenis LTK Bílina

L U G S U S 
CUP 2015

LTK Bílina vedle dnes hlavní 
kategorie mladší žáci úspěšně re-
prezentuje i v kategorii baby-tenis 
(budoucí mladší žáci). Tato kate-
gorie měla svá mistrovská utkání 
ve dnech 3.- 31.5, kde jednotlivé 
týmy hráčů byly rozděleny do  
5 skupin ( A – E ). LTK Bílina do-
kázal ze své početné hráčské zá-
kladny postavit do utkání jak tým 
A, tak i tým B. 
Tým A byl nalosován do sku-
piny E společně s týmy Žatec 
B, Klášterec n/Ohří, Louny, Pa-
norama Teplice B, Litvínov A  
a Kadaň. Tým B pak do skupiny 

C společně s Panorama Teplice 
A, Litvínov B, Teplice o.s., Most 
a Chomutov. 
Bílinští babytenisté týmu A na-
stoupili do bojů ve složení (na fot-
ce zleva): J. Vogl, T. Buriánková, 
T. Procházková, V. Kubr a J. No-
vák a skončili na velmi hezkém 
třetím místě ve skupině E. Tým 
LTK Bílina B pak reprezentovali 
V. Kotíšek, V. Kuta, M. Kotíšek, 
L. Stehlík, T. Lehká a J. Kastnero-
vá a obsadil konečné 5. místo své 
skupiny.

Za LTK Bílina 
P. Fečko

Zábranský opět přeborníkem Ústeckého kraje
V tropickém, svátečním počasí se 
v neděli 5. 7. konala na střelnici 
v Lenešicích Velká cena prázdnin, 
hodnocená zároveň jako Krajský 
přebor Ústeckého kraje v disciplí-
nách Sp 30+30 a Vp 30+30. I přes 
náročné klimatické podmínky se 
sešly téměř čtyři desítky střelců, 
a tak se soutěž protáhla do odpo-
ledních hodin. Díky připraveným 
organizátorům vše odsýpalo a ob-
čerstvení bylo také dost. 
Titul Přeborníka Ústeckého kraje 
v disciplíně Velkorážní sportovní 
pistole 30+30 ran obhájil střelec 
SSK MTs Bílina Milan Zábranský 

(viz foto), oproti loňsku zlepše-
ným, výkonem 545 kruhů. Druhý 
skončil ústecký Tomáš Bláha ná-
střelem 541 kruhů a třetí kadaň-
ský Zdeněk Isák s 533 kruhy. Ve 
VC prázdnin bylo pořadí stejné. 
Druhý bílinský střelec Pavel Hu-
báček obsadil 6. místo. 
V malorážní disciplíně Sportovní 
pistole 30+30 ran získal Zábran-
ský 5. místo nástřelem 554 kruhů, 
Hubáček 13. místo s 539 kruhy. 
Přeborníkem se stal Tomáš Fidler 
z Děčína, nástřelem 567 kruhů. 
Gratulujeme!

Milan Zábranský

Dne 23. 5. a 20. 6. uspořádal LTK 
Bílina pod hlavičkou SKUPINY 
ČEZ neoficiální turnaj pro rekre-
ační a pokročilé hráče s názvem 
LUGSUS CUP. 

Kategorie byla pro všechny tenisové-
ho nadšence, kteří pak utvořili dvoji-
ce a utkání probíhala ve čtyřhrách. 
První kolo vzájemných utkání roz-
dělilo dvojice do dvou skupin, a to 
hlavní soutěž A a vedlejší soutěž B. 
V obou soutěžích a i B vždy prv-
ní 3 dvojice získaly velmi hezké 

poháry, nicméně nezůstalo pouze 
u těchto ocenění. Vyhlášeny byly 
i další ocenění turnaje, jako byl 
zázrak, překvapení, zabiják, stře-
lec či běžec. Tato ocenění ještě 
doplnila kategorie nejpohodovější 
pár a nej-smíšený pár, nejlepší los, 
nejužitečnější hráč či tenisový styl.

Součástí obou sportovních akcí 
byl i gril a na něm spousta masa, 
dále pak uzeniny a tlačenka  
z domácí udírny pořadatele  
(Mgr. L. Lugsová, M. Podolan  
a Mgr. E. Dobrovičová).

Za LTK Bílina 
P. Fečko

Foto: Hana Krystyníková
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