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Areál lázní Kyselka se vrátil  do 19. století

Také otcové mají svůj 
svátek

Na koupališti  děti 
malovaly

Česká televize v současnos-
ti natáčí třináctidílný seriál  
Já, Mattoni. V úterý 2. června 
přijel její štáb také do Bíliny, 
aby v KD Fontána vybral kom-
parzisty pro natočení několi-
ka scén, které se pak o prvním 
červnovém víkendu natáčely v 

areálu lázní Kyselka. Do láz-
ní se tak na chvíli vrátil život.  
K vidění byly kulisy a kostýmy 
z 19. století a po celou dobu na-
táčení bylo rušno.
Seriál líčí život Heinricha von 
Mattoniho, zakladatele slavné 
značky minerální vody. Vychází 

z autobiografie, která je částečně 
fiktivní a částečně se opírá o do-
hledatelné historické momenty. 
V hlavních rolích vystupují Alois 
Švehlík, David Švehlík a Jáchym 
Novotný. Natáčet se začalo v říj-
nu 2014 a seriál by se měl začít 
vysílat na podzim 2016. Kromě 

Bíliny se natáčí také v Praze, ve 
Vídni, Salcburku, Kroměříži, na 
zámku Lužany, na zámku Buchlo-
vice či také u moře.
Pro Bílinu se jednalo o jedineč-
nou událost, kdy její obyvatelé 
měli možnost zanechat v seriálu 
svůj „otisk“. JaS

Ve čtvrtek 21. května se na 
koupaliště na Kyselce sjely 
děti, aby ukázaly své výtvar-
né dovednosti v poslední části 
soutěžního cyklu Bořeňská 
čarodějnice nazvané Výtvar-
ka za školou. Letos byly té-
matem pro jejich tvorbu hra-
dy a zámky.
Soutěžilo se ve třech ka-
tegoriích mezi jednotlivci 
a kolektivy. První katego-
rie však zůstala pro neúčast 
mimo hru. V druhé katego-
rii soutěžilo sedm dětí mezi 
jednotlivci a čtyři kolektivy. 
Do třetí kategorie se zapsalo 
šest jednotlivců a tři kolekti-
vy. Na rozdíl od předchozích 
částí Bořeňské čarodějnice 
se výtvarky zúčastnily pouze 
děti z bílinských základních 
škol, gymnázia, ZŠ praktické, 
domu dětí a mládeže a klubu 
eNCéčko vedeného organiza-
cí Člověk v tísni.
Pokračování na straně 6

Den otců se ve vět-
šině zemí světa slaví 
třetí červnovou ne-
děli. Přestože v ČR 
se fakticky neslaví, 
oficiálně připadá také 
na třetí neděli v červ-
nu. Letošní rok vy-
chází svátek otců na  
21. června.
První akcí podpo-
rující Den otců byl 
a stále je Tátafest, pořádaný  
v mnoha městech České repub-
liky od roku 2007 Ligou otevře-
ných mužů spolu s různými ro-
dinnými a komunitními centry za 
podpory Unie center pro rodinu 
a komunitu. „Chceme upozornit 
na to, že otcové jsou důležití pro 
děti, rodiny i společnost. A že si 
zaslouží svůj svátek,“ vysvětluje 
důvod akce ředitel Ligy otevře-
ných mužů Martin Jára.
Tradici oslavy otců založila 
Američanka Sonora Smart Do-
ddová, která chtěla ocenit úsilí, 

s nímž se o ni a další čtyři sou-
rozence staral její ovdovělý ta-
tínek. Úplně první oslava Dne 
otců se konala v americkém 
městečku Spokane ve státě Wa-
shington 19. června 1910, v den 
narozenin jejího otce.
První oslava Dne otců tak byla 
spíše soukromá, popularita svátku 
ale rychle rostla. V roce 1966 se 
díky prezidentovi Lyndonu John-
sonovi stala třetí červnová neděle 
oficiálně Dnem otců.

Zdroj: www.wikipedia.cz
www.tatafest.cz

Dílo Karolíny Brezákové  
z 8. třídy ze ZŠ Aléská s názvem 
Zámek v oblacích vyhrál  
3. kategorii - jednotlivci
 Foto: Václav Weber



Co dělat když...

Když někdo zemře aneb smrt bývala součástí života

Potlesk pro mladé 
bílinské hudebníky

Linka duševní tísně, dobrý den… 
Víte, kamarádovi umřel táta, když 
mu bylo deset let. Maminka s ním 
o tom nikdy nemluvila, řekla mu 
to dokonce až po pohřbu. Dnes je 
mu už třicet a o okolnostech táto-
vy smrti stále nic neví. Poslední 
roky má problémy s alkoholem 
a léčí se z depresí. Myslíte, že to 
může souviset?
I takhle může vypadat linkařský 
hovor o smrti. Pracovníkům se 
potvrzuje, jak dnes neumíme za-
cházet se smrtí, která je součástí 
života a se kterou se každý z nás 
potká. Naši předkové byli sužo-
váni hladem, nemocemi, při po-
rodech umíraly rodičky i novo-
rozeňata. O nemocné a umírající 
lidi se starali příbuzní, takže děti 
přirozeně zažívaly smrt. Vyrůs-
tali z nich díky tomu lidé, kteří 
nad mrtvými truchlí, ale přítom-
nost smrti je nešokuje. Dnes je 
situace naprosto jiná: většina 
nemocných, starých a umírají-
cích lidí je v nějaké ústavní péči 
a my stále méně přicházíme do 
styku s lidmi, kteří stojí na pra-
hu smrti. Proto se ze smrti stalo 
tabuizované téma.
Každá smrt znamená samozřej-
mě bolestnou ztrátu. Každý z nás 

ji prožívá jinak, ale všichni pro-
cházíme určitými fázemi. Během 
nich cítíme šok, křivdu, popírá-
me skutečnost, může se objevit 
depresivní stažení se do sebe. 
Důležité je, že ke konečnému 
přijetí a smíření dospěje každý 
z nás jinak rychle, že každý si 
bolest musí odtruchlit po svém. 
Je nesmyslné říkat truchlícímu, 
že už by se měl přece zmátořit. 
Pomoci mu můžeme naopak 
tím, když ho vyzveme, ať mluví  
o svých pocitech, ať je nepotla-
čuje. To se může v budoucnu vra-
cet, v podobě duševních i těles-
ných potíží (bolesti hlavy, zad,  
u srdce, trávení aj.).
Co můžeme dělat, když někdo  
z našich blízkých směřuje ke 
konci života? Hlavně s ním 
mluvme, a mluvme o tom, o čem 
on sám mluvit chce. Možná se 
bojí bolesti, možná ho trápí oba-
vy o blízké lidi, které tu zanechá, 
možná bilancuje svůj život a trá-
pí se výčitkami… Je těžké před-
stavit si, co prožívá, proto pro-
sím naslouchejme a povídejme si  
s ním! Často se stává, že právě 
nedlouho před smrtí si lidé doká-
ží navzájem vyslovit city, odpus-
tit si, urovnat i letité spory. A tím 

jako by tahle příležitost vlastně 
dala pozůstalým sílu a naději do 
dalšího života.
Součástí rozloučení je i pohřeb. 
Dnes lidé leckdy pohřební obřad 
odmítají, ale neuvědomují si, že 
pohřeb je vlastně tak trochu psy-
choterapií pro pozůstalé. Je to ri-
tuál, který nám pomáhá přijmout 
smrt. Je to poslední rozloučení, 
které naše duše potřebuje. Mož-
nost rozloučení potřebují i děti, 
které často dospělí nevezmou na 
pohřeb v mylné snaze ochránit 
je před bolestí. Tím ale po nich 
vlastně chtějí, aby potlačovaly 
vlastní přirozené reakce na smrt. 
Dětem navíc leckdy říkáme, že 
nemají plakat nebo že tatínek na-
dlouho odjel pryč nebo že smrt 
je jako usnutí, ze kterého se už 
neprobudíme, nebo že mamin-
ka je v nebíčku, tak nemají být 
smutné. Tím vším je ale mateme: 
neodjel tatínek proto, že zlo-
bím?, co když se taky jednou ne-
probudím ze spánku?, jak mám 
být rád, že mi maminka zmizela 
někam na nebíčko, když se mi po 
ní stýská? apod. Mluvme s nimi 
o jejich smutku, o jejich obavách 
a představách! Mluvme o tom, že 
v srdci nám člověk zůstává na-

vždy. Není také hanba se dočas-
ně svěřit do péče psychologa či 
psychiatra (např. když nemůže-
me spát, jíst, bolí nás tělo, nebo 
dokonce máme sebevražedné 
úvahy). Máte-li pocit, že by vám 
ulevilo vyplakat se a promluvit si 
o svém smutku, nabízí se i ano-
nymní sluchátko Linky duševní 
tísně (476 701 444).
Na závěr bych vám ráda doporu-
čila jakoukoli knihu o hospicích 
a umění doprovázet (např. od 
MUDr. Svatošové), které smrt 
nahlížejí z úplně jiných stran, 
než jsme zvyklí. Je to posílení  
a pohlazení pro duši, stejně jako 
Fulghumova knížka „Od začátku 
do konce“. Všem nám také přeju, 
aby bolest brzy přebolela a smrt 
se zase stala součástí života…

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

861. slavnostní sezóny v Tepli-
cích bylo příležitostí i pro mladé 
hudebníky. Ti se po oba víken-
dové dny představovali na ně-
kolika hudebních scénách. Ša-
novská Mušle byla v nedělních 
dopoledních hodinách místem, 
kde potěšili diváky žáci bílinské 

hudební školy pod vedením ře-
ditele školy Jiřího Kopy. Hodi-
nové vystoupení bílinských mu-
zikantů sklidilo velký potlesk 
návštěvníků a zvuky sameto-
vého jazzu zpříjemnily nedělní 
dopoledne každému, kdo přišel.
 Karel Schön

 Foto: Karel Schön
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Město Bílina má oficiální 
profil na facebooku 

Lepší silnice na Teplice

Nezapomeňte na poplatek 
za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za ko-
munální odpad za I. pololetí 2015 
je 30. 6. 2015.
Poplatek můžete uhradit hotově  
v pokladně Městského úřadu  
v Bílině, přízemí (vpravo) – po-
kladna, č. 101 v těchto hodinách:
Pondělí 7:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Úterý 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
Středa 7:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čtvrtek 7:00– 11:30 12:00 – 14:00
Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem 
na účet města:  
19-1060440379/0800,  
variabilní symbol: 1337, 
konstantní 
symbol: 
0558,  
specifický 
symbol: 
rodné číslo 
plátce.

Pokud bude poplatek hra-
zen jednorázovým příkazem 
za více poplatníků, je třeba 
nahlásit finančnímu odbo-
ru Městského úřadu v Bílině 
jména osob, za které je popla-
tek odváděn, a to buď telefo-
nicky na č. 417 810 957, 417 
810 827 nebo e-mailem na ad-
resu financni@bilina.cz. 
Poplatek na rok 2015 je stano-
ven ve výši 500,- Kč na osobu a 
rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)
Od poplatku na rok 2015 
jsou osvobozené děti naro-
zené v roce 2015

Květen znamenal dopravní omezení 
na silnici 1/13 v Bílině od nádraží 
směrem na Teplice až k odbočce na 
Chudeřice. Provoz byl převáděn do 
protisměru a odbočka na Chudeřice 
byla uzavřena úplně. Do Chudeřic 
se tak dalo dostat pouze objížďkou. 
V rámci oprav byla provedena re-

konstrukce povrchu komunikace 
z důvodů degradace asfaltových 
vrstev, vyjetých kolejí, prasklin atd. 
Oprava povrchu vozovky trvala 
celý květen. V současnosti již mají 
řidiči za dopravní omezení odměnu 
v podobě pohodové jízdy po rov-
ném povrchu silnice. JaS

Nové parkoviště
a hřiště v provozu

Lidé žijící na Teplickém Před-
městí mají opět o něco jednoduš-
ší situaci ve snaze zaparkovat, 
což zejména večer bývá zoufalý 
problém. Hned zkraje ve smě-
ru od Teplic vybudovalo město 
nové parkoviště, které má ka-
pacitu 32 aut. Kromě toho hned 
poblíž vyrostlo na místě původ-
ní asfaltobetonové plochy nové 
multifunkční hřiště.
Výstavbu umožnila dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR  
z programu Podpora regenerace 
panelových sídlišť, který Bílina 
využívá již asi sedmým rokem. 
Zčásti přispěla i ze svého roz-
počtu.
Práce na hřišti probíhaly od září 
loňského roku a 1. června byly 
hřiště, parkoviště i chodníky zko-
laudovány. Od pátku 5. června 
lidé mohou hřiště plně využívat  
a chodit si zasportovat. 
Ze 32 míst na parkovišti jsou čtyři 
určena pro handicapované. Hřiště 
nabízí možnost zahrát si většinu 

míčových her jako volejbal, no-
hejbal, basketbal, ale díky lajno-
vání si přijdou na své i hráči teni-
su či badmintonu. Povrch hřiště je 
polyuretanový s vrchní nášlapnou 
vrstvou z celobarevného gumové-
ho granulátu. Najdou se zde také 
atrakce pro děti.
Parkoviště sice ubralo zeleň, 
ale v projektu se i s ní počítalo. 
Byly vysazeny nové stromy i keře  
a založeno nebo obnoveno téměř 
1600 m2 trávníku.
Obyvatelé tak mají ulehčenou 
situaci v parkování, ale také 
další místo, kam si mohou cho-
dit protáhnout tělo, což bohu-
žel ne všichni tímto způsobem 
využívají. Hned druhý den od 
otevření hřiště zničili neznámí 
vandalové vrata. Nové, právě 
dostavěné hřiště, má tak hned 
první šrám. Zabránit škodám je 
však těžké. Bohužel je stále dost 
lidí, kteří si úsilí druhých neváží,  
a nejen že sami nic nevybudují, 
ale ještě ničí práci jiných. JaS

Město Bílina je na face-
booku. Oficiální profil měs-
ta naleznete pod adresou:  
h t tps : / /www.facebook.com/
mestobilina. Odkaz na stránku 
najdete také na hlavní webové 
stránce města, v levé části. Na-
leznete zde aktuální informace 

o dění v Bílině, fotogalerii, ale 
také videa. Na hlavní stránce 
města Bílina je umístěn i odkaz 
na youtube kanál města. Prá-
vě zde uvidíte video reportáže  
o dění ve městě, uvidíte, jak pro-
bíhají nejrůznější kulturní a spole-
čenské události ve městě a další.

Utržená vrata nového hřiště Foto: Václav Weber
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Náhrada smrků pichlavých v Bílině
V 11. čísle Bílinského zpravoda-
je jsme si mohli přečíst poměrně 
obsáhlý článek vedoucího OŽP 
při Městském úřadě v Bílině  
Ing. T. Pulcharta o houbovém one-
mocnění smrků pichlavých na 
území města a potřebných opatře-
ních pro zabránění dalšího šíření 
choroby. Nebudu příliš rozebírat 
konstatování, že každý si má po-
radit se spálením větví poražené-
ho stromu na svém pozemku. To  
v husté městské zástavbě není 
právě ideální řešení. Zavání to lo-
kálním zhoršením imisní situace  
a požáry. Podívejme se ale na pod-
statu vzniklého problému. Smr-
ky pichlavé (s oblibou nazývané 
„stříbrný smrk“) byly výsadbovým 
hitem v osmdesátých letech minu-
lého století. Tehdy se zjistilo, že jak 
na nových výsadbách na temenech 
Krušných hor, postižených emi-
semi síry z našich elektráren, tak 
ve městech tento severoamerický 
druh smrku vykazuje výrazně větší 
odolnost, než smrk ztepilý, původní 
český druh. Jako každá mince mělo 
toto řešení svůj rub a líc. Zdánlivě 
geniální řešení se postupně obrátilo 
proti nám. Již řadu let řešíme další 
kalamitu. Emise oxidů síry odsí-
řením elektráren prudce poklesly, 
díky spalování plynu a zvýšení au-
tomobilové dopravy se objevily jiné, 
hlavně oxidy dusíku, působící jinak. 

S emisemi oxi-
dů síry zmizely 
i kyselé siřičité 
deště, které de-
sítky let chráni-
ly mnoho rost-
lin od houbo-
vých onemoc-
nění. Poznali to  
i zahrádká-
ři, jmenujme 
například ná-
stup plísní 
na angreštu, 
bramborách, 
r a j č a t e c h  
a dalších plo-
dinách. Che-
mické postřiky 
zase přišly 
do módy. Ani 
smrku pichla-
vému se to 
nakonec nevyhnulo a houbová 
choroba nebo kombinace chorob  
a hmyzu napadla i jeho. Mohlo by to 
být pro nás poučení.
Rád bych se ve světle těchto faktů 
vyjádřil ke dvěma větám z člán-
ku vedoucího OŽP. Autor nejprve 
nabádá k vykácení odumírajících 
smrků pichlavých a jejich případné 
nahrazení „původními dřevinami“ 
a následně jako vhodné náhradní 
dřeviny doporučuje „borovici blat-
ku, borovici černou, borovici les-

ní, jedlovec 
k a n a d s k ý 
nebo smrk 
omor iku“ . 
Nelze než 
souhlasit se 
snahou o na-
hrazení se-
veroameric-
kého smrku 
původními 
dřevinami, 
tedy ve smy-
slu původní-
mi pro náš 
středoevrop-
ský prostor, 
pro naše 
p o d n e b n é 
podmínky. 
Navrhova-
ná druho-
vá skladba 

tomu ale příliš neodpovídá. Bo-
rovice černá je druhem pocháze-
jícím z jižní Evropy, Středomoří  
a Malé Asie, navíc je tomu maxi-
málně 10 let, co v České republice 
(u nás v regionu např. na Mos-
tecku) proběhlo silné odumírání 
právě borovice černé, napadené 
jiným patogenem. Naši předci 
jejím importem a výsadbou zce-
la pozměnili například ráz svahů 
Bořně, jako mor se šíří třeba na 
Rané. Pod touto borovicí již nic 

jiného nevyroste, pokryje zakrát-
ko své okolí silnou vrstvou špatně 
tlejícího jehličí. Patří na seznam 
invazních druhů, tedy druhů ohro-
žujících naše původní druhy. Jed-
lovec kanadský již podle názvu ne-
pochází ze střední Evropy, jedná se  
o severoamerickou dřevinu. I když  
v Bílině je cca desítka exem-
plářů této dřeviny v lázeňském 
parku a ve starém zámeckém 
parku, je na nich vidět, že ne-
prospívají. Jde totiž o strom  
s vysokými nároky na dostatek 
vody srovnatelnými se smrkem zte-
pilým. Bílinské srážkové úhrny pro 
ně nejsou dostatečné. Smrk omorika  
v Bílině poměrně prospívá, najdete 
je u Kafáče nebo třeba u plavecké 
haly, ale je původem z Balkánu, je 
to tedy rovněž nepůvodní dřevina. 
Z uvedeného výčtu dřevin zbývá 
borovice blatka, typický strom ji-
hočeských rašelinišť, náročný na 
přebytek vody a borovice lesní, 
strom suchých kyselých substrátů, 
o které jako jediné se dá říci, že 
do klimatických podmínek Bíliny 
patří. Nebylo by tedy spíše lepší 
nahradit smrky pomalu rostoucími 
listnatými dřevinami s prostým do-
poručením, aby nebyly na seznamu 
invazních druhů?

Karel Mach, 
předseda Bílinské  

přírodovědné společnosti

Odpověď odboru životního prostředí:

Na osmileté gymnázium 
přijato 31 uchazečů

Letošní maturanti mají svá gym-
naziální léta právě za sebou, na 
žáky budoucí primy naopak tepr-
ve všechno čeká. Přijímací řízení 
mají za sebou a mohou se těšit na 
září. V Bílině se otevírá pouze 

osmileté studium. Celkem se 
do letošního přijímacího řízení, 
konaného 16. dubna, přihlási-
lo 95 zájemců, ať už projevili 
zájem o studium na bílinské 
pobočce, nebo přímo v Mostě.  

V reakci na článek pana Karla 
Macha, předsedy Bílinské příro-
dovědné společnosti, uvádíme, 
že námi navrhované dřeviny jako 
např. borovice blatka, borovice 
černá, borovice lesní, jedlovec 
kanadský nebo smrk omorika ne-
jsou v našem článku uváděny jako 
„původní dřeviny“, jak uvádí pan 

K. Mach, ale jako doporučená ná-
hrada za případně odstraněné smr-
ky pichlavé a byly vybrány právě 
proto, že bylo uvažováno o náhradě 
jehličnanů za nové jehličnany. Tyto 
navrhované jehličnaté dřeviny jsou 
doporučeny především pro zacho-
vání biodiverzity krajiny a tím vy-
lepšení a udržení krajinného rázu 

a nejen to, především pro jejich 
bezpečnost z důvodu hlubokého za-
kořenění a tím zlepšení bezpečnosti 
občanů města při povětrnostních 
podmínkách. Určitě lze souhlasit, 
že by bylo asi lepší nahradit smrky 
pomalu rostoucími listnatými a ne-
invazními dřevinami, ale listnatých 
stromů je právě v Bílině dostatek 

a v zimním období (v období 
vegetačního klidu), kdy všech-
ny listnaté stromy ztratí své listí 
je vhodné mít v intravilánu obce 
trochu zeleně, která neopadá  
a tuto estetickou funkci splňují 
právě jehličnany.

Ing. T. Pulchart
vedoucí OŽP 

Z Bíliny jich bylo 35. Do Bí-
liny bylo do primy přijato  
31 uchazečů, z nichž dva po-
cházejí z Mostu. V Mostě bude 
studovat v prvním ročníku stej-
ný počet žáků, celkem bylo tedy  
z necelé stovky uchazečů při-
jato 62 žáků.Ti uspěli v testech  
z matematiky a českého jazyka,  
z nichž se přijímací zkouš-
ka skládala. Gymnázium se 
letos zúčastnilo pilotního 
ověřování organizace příjí-
macího řízení do oborů vzdě-

lání s maturitní zkouškou  
s využitím centrálně zadávaných 
jednotných testů. Výsledky pak 
byly vyhodnoceny Centrem pro 
zjišťování výsledků vzdělávání. 
Zákonní zástupci měli možnost 
se s podklady pro vydání roz-
hodnutí seznámit. Celý proces 
přijímacího řízení proběhl podle 
zástupkyně ředitele Miroslavy 
Aulikové hladce a bez problémů.
Stejným způsobem snad půjde  
i studium všem budoucím studen-
tům gymnázia. JaS

Budova gymnázia Foto: JaS

Kácení nemocných stromů;  Foto: 
Václav Weber
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Besedy pořádané v městské knihovně jsou oblíbené

Z ambulance bolesti odcházejí pacienti spokojeni

Knihovna má jako svou hlavní 
náplň shromažďování a půjčování 
knih. Ale tím její činnost rozhodně 
nekončí. Pořádá spoustu dalších 
akcí jak pro děti, tak pro dospělé.
Její fond tvoří necelých sto tisíc 
knih. Ročně přibyde kolem tří ti-
síc nových svazků, stejný počet je 
i vyřazen např. proto, že jsou kni-
hy zastaralé nebo je čtenáři ztratí. 
Nalézt zde lze také 74 časopisec-
kých titulů včetně denního tisku. 
Celkem časopisy čítají 126 exem-
plářů. Půjčovat a číst je chodí cel-
kem 1250 registrovaných čtenářů, 
z nichž 340 tvoří děti. Přijít do 
knihovny však mohou i neregis-
trovaní lidé, a to nejen si vybrat 
něco ke čtení a jednorázově si to 
vypůjčit za dvacet korun, ale také 
za dalšími lákadly knihovny.
V čítárně jsou k dispozici jak 
knihy, tak časopisy, audiovizu-
ální nosiče, přístup na internet  
a kopírovací služba. Kromě toho 
je knihovna zapojena do mezik-
nihovní výpůjční služby. To zna-
mená, že zasílá knihy čtenářům 
jiných knihoven, a naopak čtenáři 
bílinské městské knihovny můžou 
zažádat o zaslání knížky odjinud. 
Ročně tak knihovna pošle zájem-
cům z jiných měst až 160 titulů. 
Jde většinou o odborné knihy ze 
specifických oblastí.

Do knihovny i za dalšími akcemi
Nejen knihami živa je knihovna. 
Za loňský rok knihovna uspo-
řádala 106 akcí různého druhu  
a na různá témata. Většinu z nich 
tvoří besedy nazvané Čaj o páté, 
které se konají dvakrát v měsíci.  
V programu knihovny nechybí ani 
besedy pro školy, různé worksho-

py, výstavy, koncerty. Velký ohlas 
zaznamenala výstava Bílina včera, 
dnes a zítra, na níž se mohli ná-
vštěvníci pokochat fotografiemi 
staré Bíliny, či výstava exponátů  
s indiánskou tematikou nazvaná Po 
stopách Karla Maye. Kromě toho 
mají lidé rádi zeměpisné přednáš-
ky či besedy o zdravém životním 
stylu. V posledních měsících byla 
klubovna knihovny k prasknutí na 
povídání o mandalách, bylinkách 
či kineziologii. Oblíbené jsou také 
vánoční koncerty.

Lidé mají rádi detektivky, romá-
ny pro ženy a válečná díla
Bílinští čtenáři si rádi půjčují jak 
českou, tak zahraniční literatu-
ru. Z české patří mezi favority 
současná literatura pro ženy jako 
napříkad díla Manželky či Kouzlo 
všednosti od autorky Táni Kele-
ové-Vasilkové. Oblíbená je také 
kuchařka Vaříme s Láďou Hruš-
kou a autor Vlastimil Vondruška 
se svými díly Přemyslovská epo-
pej a Husitská epopej i dalšími 
historickými romány.
Ze zahraničí jsou často v hledáčku 
lidí detektivní romány, které píše 
norský autor Jo Nesbo a jejichž 
hlavní postava je kriminalista Har-
ry Hole. Populární je také Robert 
Galbraith, což je pseudonym brit-
ské spisovatelky J. K. Rowlingové, 
autorky Harryho Pottera, se svým 
hlavním hrdinou Cormoranem Stri-
kem v detektivkách Volání kukačky 
či Hedvábník. Stranou nezůstává 
švédská dvojice autorů vystupují-
cí pod pseudonymem Lars Kepler  
a jejich díla Hypnotizér a Svědky-
ně ohně. U žen stále vede román 
pro ženy Padesát odstínů šedi, ale 

také autorky Barbara Woodová  
a Barbara Erskinová, v jejichž dí-
lech dochází k oblíbenému prolí-
nání časových rovin. Muži mají 
rádi válečné a špionážní romány.  
U dětí vedou pohádky a leporela, 
fantasy romány, z nichž nejvíce 

půjčované jsou Bohové Olym-
pu, které napsal Rich Riodan, 
či Nástroje smrti od Cassandry 
Clareové. Obecně mají děti rády 
démony, upíry, magii. Fandí také 
humorným dílům a příběhům pro 
děvčata. JaS

Naše ambulance se zabývá léčbou 
akutní i chronické bolesti podává-
ním infuzní terapie, intravenóz-
ních a intramuskulárních injekcí. 
Tuto terapii může indikovat a pře-
depsat pouze lékař, jak odborný, 
tak obvodní. 
Léčíme pacienty, kteří trpí bolest-
mi zad a kloubů, neuropatickými 
bolestmi, ischemickou chorobou 
končetin, migrénami a podobně. 
Dále infúze pomáhají pacientům 
s dýcahcími obtížemi a nedoslý-
chavostí.
Personál ambulance bolesti je slo-
žen z odborného garanta MUDr. 
Stanislava Slavíka, který je sou-
časně primářem neurologického 
oddělení v Mostě, registrované 

zdravotní sestry Aleny Matusové 
a NLZP Reginy Šípové.
Pro své pacienty vytváříme pří-
jemné a přátelské prostředí, které 
velmi přispívá k úspěšné léčbě. 
Ambulance je zrekonstruovaná, 
ve veselých barvách, k dispozici 
jsou pohodlná polohovací křesla, 
hraje tu příjemná hudba a jsou zde 
připraveny knihy mnoha žánrů 
pro ukrácení dlouhé chvíle.
Pro samotnou aplikaci infuzní 
terapie používáme špičkové jed-
norázové pomůcky, které zajiš-
ťují naprosté bezpečí a komfort. 
Personál ambulance si pravi-
delně zvyšuje svou kvalifikaci 
účastí na odborných školeních  
a seminářích.

Ambulance je v provozu od pon-
dělí do pátku od osmi do třinácti 
hodin a pacienti se mohou objed-
nat telefonicky na čísle 417 777 
405 nebo osobně.
Ve většině případů od nás od-
cházejí pacienti spokojeni a bez 
potíží. Ale i v případě chronicky 
nemocných pacientů děláme vše 
proto, aby se k nám vraceli s dů-
věrou a rádi.

Alena Matusová

Pacienti z ambulance bolesti 
velice děkují veškerému per-
sonálu za ochotu, vstřícnost, 
usměvavost, ale také za od-
borný přístup a pomoc při 
úlevě od bolesti.

Nejžádanější letošní tituly:
E. L. James – Padesát odstínů šedi
T. Keleová-Vasilková – Manželky
G. Wondraschke – Bílinsko očima původních německých obyvatel
J. Nesbo – Přízrak
M. Mlynářová – Zač je života loket
E. Boček – Poslední aristokratka
E. Sabine – Tajemství porodní báby
J. Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Vaříme s Láďou Hruškou: levně a chutně
G. Flynn – Zmizelá
R. Galbraith – Hedvábník
D. Mina – Bohové a bestie

Budova městské knihovny na Mírovém náměstí Foto: Václav Weber

Regina Šípová a Alena Matusová
 Foto: Václav Weber
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Čaj o páté v podání 9.B ze ZŠ Aléská obsadil ve své kategorii (3. kategorie - kolektivy) 2. místo
 Foto: Václav Weber

Pokračování ze strany 1
Jejich umění hodnotili čtyři po-
rotci. Jedním z nich byl zakladatel 
Bořeňské čarodějnice, vedoucí he-
reckého kroužku mladých talentů 
a stálice mezi porotci Mgr. Svato-

Na koupališti děti malovaly
pluk Vašut z Teplic, výtvarník Pa-
vel Říha z Bíliny, výtvarník Josef 
Tóth z Mostu a výtvarník Václav 
Suchopárek z Chomutova, které-
mu se myšlenka této soutěže líbí: 
„Jsem z Chomutova a tam vám 

Vítězové jednotlivých  
kategorií:
1.  kategorie – jednotlivci 

není přihlášen
1 . kategorie - kolektivy 

není přihlášen
2.  kategorie – jednotlivci 

1. místo - Radek Mizer 

Módní návrháři...

Interaktivní tabule pro 
nejmenší v MŠ Aléská 

Děti z MŠ Žižkovo údolí si za-
hrály na módní návrháře. Každý 
si přinesl tričko, na které si na-

kreslily svůj vlastní návrh. Někdo 
si opravdu dal záležet, posuďte 
sami. Učitelky MŠ

MŠ Aléská se již také může 
pochlubit interaktivní tabulí, na 
které si děti mohou procvičit 
např. pravidla silničního provozu, 
zopakovat povinnou výbavu 
cyklisty, bezpečné chování  
v blízkosti vozovky atd. 
Z možnosti plnit rozmanité úkoly 
jsou děti nadšené, mohou si procvi-
čovat barvy, tvary, hádají zvukové  
i zrakové hádanky, hrají pexeso, sklá-

dají puzzle, procvičují grafomotori-
ku, zábavnou formou se dozvídají  
o světě kolem nich. Interaktivní ta-
bule se dá všestranně využít a pou-
žít i k tomu aby, rozvíjela i lidské 
ctnosti jako respekt, spolupráci, 
trpělivost, kreativitu, hravost a spo-
lečnou zodpovědnost. Je velkým 
pomocníkem při přípravě dětí do 
školy a do života.

Učitelky z MŠ Aléská

ZŠ Praktická Bílina – 3. třída 
název práce: Rarášek 
uč.mgr. Hana Bendová

2.  kategorie - kolektivy 
1. místo - kolektiv ZŠ Aléská, 
Bílina – 5.třída 
název práce:  
Barbora Papírníková, Pavla 

Peterková, Amálie Dobosi, 
Jana Bánomová  
uč. mgr. Jana Kouřilová

3.  kategorie – jednotlivci 
1. místo - Karolína Brezáková- 
ZŠ Aléská bílina - 8.třída 
název práce: Zámek v oblacích 
uč. Barbora Volmannová

3.  kategorie – kolektivy 
1. místo - kolektiv ZŠ Aléská, 
Bílina – 7.třída 
název práce: Červená Lhota 
Barbora Čiháková, Tereza 
Kopalová, Eva Liscová, Arian 
Samuel Alimi, Marek Čermák 
uč. Barbora Volmannová

takovouto soutěžní akci mezi ško-
lami nejen z Bíliny závidím. Je to 
hezký nápad a v Chomutově by se 
mi něco takového také líbilo.“
Děti skutečně předvedly své do-
vednosti na obrázcích, ale také 

hrady a zámky postavily nebo 
se rovnou staly jejich součástí 
a v kostýmech se na chvilku do 
hradů a zámků přenesly. Porot-
ci mohli vidět například dílka 
Za dávných časů, Znám já je-
den krásný zámek, Bydlení pro 
princeznu, Hurá na hrad, Hrad-
ní tajemství, Zámek v oblacích 
nebo Čaj o páté. 
„Tvorba dětí je vždy zajímavá, 
protože děti svýma očima doká-
žou vidět to, co dospělým uniká. 
Jejich rukopis je nezaměnitel-
ný,“ vyprávěl porotce Svato-
pluk Vašut a rozpovídal se také 
o talentu, který s malováním  
a kreslením neoddělitelně sou-
visí, „talent je jen předpoklad. 
Často si lidé, kteří mají talent, 
řeknou, že už tu činnost vlastně 
umí, a tolik na sobě nepracují. 
Méně talentovaní jsou svědomi-
tější a pilnější a nakonec dosáh-
nou třeba i větších úspěchů.“
Přestože výtvarné části zpočátku 
nepřálo počasí, všem se jejich 
díla povedla a celá akce proběh-
la v pohodě.
 JaS
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Noc kostelů lidi zaujala

Dětská olympiáda  
v MŠ Žižkovo údolí

Noc kostelů se koná každoročně ne-
jen po celé České republice, ale také 
na Slovensku a v Rakousku. V Bíli-
ně se však tato akce konala poprvé a 
zaznamenala hned při své premiéře 
úspěch. Do kostela se přišlo podívat 
asi sto lidí. Někteří si dokonce zkusi-
li zahrát na opravené varhany.
Akce určená pro nejširší veřej-
nost má za cíl seznámit s křesťan-
stvím a představit významné rysy 

křesťanských církví. Smyslem je 
oslovit, nenuceně nabízet a zpro-
středkovat návštěvníkům pozitiv-
ní zkušenost v souvislosti s církví.
V bílinském římskokatolickém 
kostele návštěvníky uvítala přívě-
tivá atmosféra ve 21:00 a pohodu 
a klid si mohli užívat až do 23:00. 
Měli příležitost podívat se do zvo-
nice, poslechnout si kostelní varha-
ny a zkusit si na ně zahrát. Kromě 
toho si lidé poslechli přednášku 
o starých nápisech na zvonech či 
zdech kostelů. Doprovodným pro-
gramem byla výstava kněžských 
ornátů. Celou akci doprovázel jako 
krásná kulisa anděl.
„I přes malou propagaci, přišlo 
překvapivě dost lidí. Bylo jich 
kolem stovky, což mě potěšilo, 
to jsem nečekal. Lidi zaujalo jít 
se podívat na zvon do zvonice  
i možnost zahrát si na varhany.
Akce proběhla překvapivě dobře 
a povedla se,“ ohodnotil pozitiv-
ně akci farář Martin Saj s tím, že 
příští rok se Noc kostelů v Bílině 
zopakuje. JaS

Děti společně s p. učitelkami 
se dohodly, že si samy připraví 
různé disciplíny. Za účasti všech 
hned po uzavření školy začalo 
sportovní klání. Zúčastnily se 
všechny děti s plným nasazením. 

Nebylo důležité vyhrát, ale kaž-
dou disciplínu si vyzkoušet. Pro 
každého bylo odměnou diplom, 
medaile a sladkost. Všem dětem 
oči jen zářily.

Učitelky MŠ

Branný den a Slavnosti komína v bývalém pivovaru

Stejně jako v předešlých třech 
letech, tak i letos se v sobotu 23. 
května 2015 v prostorách bývalé-
ho městského pivovaru uskutečnil 
Branný Den, tentokrát s podtitule 
Epizoda IV. – Nadějní branci.
V 14:00 se otevřela brána pivo-
varu a děti v doprovodu rodi-
čů a prarodičů začaly zaplňovat 
nádvoří. Děti si vyzvedly kar-
tu brance a mohly si zasoutěžit  

v devíti disciplínách – Foukačka, 
Jeep, Paintball, Airsoft, Vzduchov-
ky, Luky, Granát, Ryby a Kuželky. 
Celkem se rozdalo víc jak 150 ka-
ret branců, se kterou mohla všech-
na stanoviště absolvovat třikrát. 
Za své snažení si „Branci“ odnesli 
malý dárek a něco na zub. Novin-
kou letošního ročníku byli poníci, 
na kterých se branci za kompletní 
splnění mohli zdarma povozit. 

S letošním ročníkem jsme my, 
jako Historický spolek měs-
ta Bíliny, navázali na loňskou 
spolupráci s bílinskou poboč-
kou Člověka v tísni. Touto ces-
tou bychom rádi zaměstnancům  
i klientům poděkovali za pomoc 
na Branném dnu. Branným dnem 
den nekončil, ale volně přešel ve 
třetí ročník Slavností komína. 
Stejně jako v předešlých dvou le-
tech, tak i letos k tanci a poslech 
hrála místí kapela Exit 2. Každým 
rokem se i díky nim zvedá ná-
vštěvnost našich slavností. 
Cílem Historického spolku měs-
ta Bíliny je, v příštím roce 2016, 
celodenní slavnost piva a komína  
k příležitosti stého výročí do-

stavení pivovarského komína.  
Na závěr bychom chtěli podě-
kovat městu Bílina za podporu  
a za zapůjčen prostory, ve kte-
rých se naše akce odehrávají. 
Dále bychom chtěli poděkovat 
našim partnerům za podporu – 
SD Bílina, ČEZ, Skatt, Bílinská 
kyselka, duchcovská tiskárna 
Marhoul a další.
Velký dík patří všem, co se akce 
účastnili a bavili se. Během celo-
denního dění se řady Historického 
spolku rozrostly o 39 nových členů 
většinou z Bíliny a nejbližšího okolí. 
Děkujeme a těšíme se na příště – 
17. říjen 2015 Strašidelný pivovar 
– Horor party.

Historický spolek města Bíliny

Foto: Václav Weber
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Kulturní servis

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Pátek 19. červen od 22:00 hodin

INSIDOUS 3: POČÁTEK – 2D
USA/Horor.
Vstupné: 120,-Kč/97 minut 

Sobota 20. červen od 17:30 hodin

SEJMI PREZIDENTA – 2D
Finsko / Velká Británie / Německo/. 
/České titulky/.
Vstupné: 110,- Kč/110 minut/

Sobota 20. červen od 20:00 hodin

ANDÍLEK NA NERVY – 2D
ČR/Komedie/. /České znění/.
Vstupné: 110,-Kč/105 minut 

Neděle 21. června od 15:00 hodin

SEDMERO KRKAVCŮ – 2D
Česko / Slovensko/
Pohádka/Fantasy/. České znění/.
Vstupné: 100,-Kč/97 minut 

Letní amfiteátr Kyselka Bílina
zahájení letní filmové jízdy

Pátek 26. červen od 22:00 hodin

MIMONI – 3D
USA/Animovaný / Komedie / 
Rodinný/./Český dabing/.
Vstupné: 130,-Kč/94 minut
Vstupenky pouze na místě!!!

Sobota 27. červen od 22:00 hodin

JURSKÝ SVĚT – 3D
USA/Akční / Dobrodružný / 
Sci-Fi / Thriller/.Český dabing.
Vstupné:140,-Kč/114 minut/

Pátek 3. červenec od 22:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 110,- Kč/97 minut
Prodej vstupenek pouze
na místě!

Sobota 4. červenec od 22:00 hodin

AVENGERS:AGE OF ULTRON – 3D 
USA/Akční/Dobrodružný/
Sci-Fi/. Český dabing.
Vstupné: 130,- Kč/150 minut

Výpůjční doba
během letních prázdnin

(od 1. 7. 2014 – do 31. 8. 2014)

Centrální knihovna
Mírové náměstí 21, tel: 417 823 224

Půjčovna pro dospělé, čítárna
Pondělí  ..............................9.00 – 12.00 .........13.00 – 16.00
Úterý  ..................................9.00 – 12.00 .........13.00 – 17.00
Středa  ................................9.00 – 12.00 
Čtvrtek  ..............................9.00 – 12.00 .........13.00 – 17.00
Pátek  .................................9.00 – 12.00 

PůjČovna Pro Mládež 
tel. 417 535 537

Pondělí  ..............................9.00 – 12.00 .........13.00 – 16.00
Úterý  ..................................9.00 – 12.00 .........13.00 – 17.00
Čtvrtek  ..............................9.00 – 12.00 .........13.00 – 17.00

PoboČka Za ChluMeM
tel: 417 829 411

Pondělí  ...................................9.00 – 12 .........13.00 – 17.00
Úterý  .................................................................ZavŘeno
Čtvrtek  ...................................9.00 – 12 .........13.00 – 17.00

PoboČka PanelovÉ SídliŠtĚ
tel: 417 821 263

Pondělí  ...................................9.00 – 12 .........13.00 – 17.00
Úterý  .................................................................ZavŘeno
Čtvrtek  ...................................9.00 – 12 .........13.00 – 17.00
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Koupaliště otevřeno 

ZmiZeLo ráDio i airBag
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině vykradl 
osobní vozidlo. Po rozbití okénka 
se vloupal do auta, ze kterého od-
cizil zabudované originální auto-
rádio, ovládací panel klimatizace 
a airbag z volantu. Celková škoda 
byla vyčíslena na sedm tisíc korun, 
v případě dopadení hrozí zloději 
trestní stíhání pro přečin krádeže  
a až dvouletý trest odnětí svobody.
 
ZLoDěj využiL příLežitosti
O tašku s doklady, platební kar-
tou a penězi přišla žena, která 
nechala na chodbě domu posta-
vený kočárek. Aby nemusela 
kočár pracně „tahat“ do schodů, 
nechala ho v nižším poschodí, 
čehož využil neznámý lapka, 
který jí z něj ukradl odloženou 
tašku. Oznamovatelka přišla  
o věci za více jak dva a půl tisíce, 
policisté případ prověřují jako 
přečin neoprávněného opatření, 

Z deníku policie Čr

padělání a pozměnění platebního 
prostředku.

HoniČKa sKonČiLa Havárií
Ve vazební věznici skončil 40letý 
muž, který o víkendu ujížděl policej-
ní hlídce. V sobotu večer ho v Bílině 
stavěla hlídka dopravních policistů  
z oddělení silničního dohledu, muž 
ale na znamení k zastavení nereago-
val a začal zběsile ujíždět. Policisté 
ho pronásledovali po celém okre-
se a zároveň vysílačkou požádali 
o pomoc další hlídky. Ve Štěpá-
nově vytvořili bílinští policisté na 
silnici zátaras, muž ho ale objel  
a najel na policistu, který v po-
slední chvíli stačil uskočit, aby 
ho řidič nepřejel. Policista v sou-
ladu se zákonem použil služební 
zbraň a vozidlu prostřelil zadní 
pneumatiku, muž ale přesto dál 
ujížděl a bezohlednou jízdou, při 
které ohrožoval další účastníky 
silničního provozu, pokračoval až 
do Razic.

Tam policisté Speciální pořádko-
vé jednotky přes silnici postavili 
služební vozidlo, muž do něj ale 
naboural a ujížděl dál. Při nárazu 
došlo k poškození závěsu před-
ního kola jeho vozidla a chvilku 
poté havaroval. Bezohledný řidič 
byl zadržen, policisté zjistili, že 
má vysloven zákaz řízení motoro-
vých vozidel a navíc měl pozitiv-
ní drogový test. Muž byl obviněn  
z trestných činů násilí proti úřed-
ní osobě, poškození cizí věci a 
maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Vzhledem 
k tomu, že byl letos v únoru 
pravomocně odsouzen k podmí-
něnému trestu odnětí svobody  
a zákazu řízení všech motoro-
vých vozidel za řízení pod vli-
vem alkoholu a i přesto v dubnu 
způsobil dopravní nehodu, byl 
kvůli důvodnému podezření, že 
by na svobodě dál porušoval le-
gislativu podán podnět k jeho 
vzetí do vazby, který soudce ak-

ceptoval. Na soudní líčení bude 
muž čekat za mřížemi, v případě 
odsouzení mu hrozí až šestileté 
vězení.

paCHateL ByL DopaDen
Policisté objasnili případ kráde-
že, ke kterému došlo začátkem 
dubna v Bílině. Tehdy ještě ne-
známý pachatel přistoupil zeza-
du k poškozenému a z ruky mu 
vytrhl tašku, ve které měl muž 
uloženou větší finanční hoto-
vost, doklady a injekční pera 
na aplikaci inzulínu. Celkovou 
škodu oznamovatel vyčíslil na 
více jak 40 tisíc korun, policisté 
na základě vyhodnocení všech 
získaných důkazů z krádeže obvi-
nili 39letého muže, kterému mu-
seli usnesení o zahájení trestního 
stíhání doručit do věznice, kde si 
odpykává trest za předchozí trest-
nou činnost. V případě uznání 
viny mu hrozí trest odnětí svobo-
dy až na tři léta.

V divadle byl příběh
o lidské hrabivosti

Vzpomínka
Stále vzpomínáme na našeho milova-

ného manžela, tatínka a dědečka 
JANA PoKorNého, 

který tragicky zahynul dne 20. 6. 2014 
v Bílině Důlní ulici na stavbě haly 
pro stavební společnost se sídlem 

v Bílině „ Na Větráku“.
Tiše vzpomínají manželka Jaroslava,

dcery Dana a Pavla s rodinami

V úterý 19. května se návštěvníci 
městského divadla mohli dobře 
pobavit u jiskrné komedie Kšanda 
známého komika Jaroslava Sypa-
la, kterou přijeli divákům sehrát 
známé osobnosti a přední herci 
pražských divadel jako Tereza 
Šefrnová, Martin Maxa, Michaela 
Kuklová či Milan Pitkin.
Komedie Kšanda je nabitá dějem 
a originálním humorem. Mag-
da Olezlá a Jindřich Klíště jsou 
milenci. Plánují společný život, 

ale ještě předtím se snaží získat 
hodně peněz a přitom zůstat čis-
tí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho 
realizaci zneužijí manžela Olezlé 
Huberta Kšandu.
Pomůžou mu postupně vystoupat 
až na samý vrchol kariéry a pak 
jimi nastražená past sklapne. Teď 
Olezlé s Klíštětem už nic nebrá-
ní k dosažení vytouženého cíle. 
Jejich růžové sny o bohatství se 
začínají plnit. Ale všechno je na-
konec úplně jinak…

Bílinské koupaliště je pro veřej-
nost otevřeno každý den od 10:00 
do 19:00 hodin. Připravena je pro 
návštěvníky novinka. Od letošní 
sezóny 2015 mohou návštěvní-
ci koupaliště využívat odkládací 

skříňky bezplatně, pouze za vrat-
nou zálohu ve výši 20 Kč, a to  
i opakovaně. Provoz na koupališti 
byl zahájen 5. června. Vstupné pro 
dospělé je 60 Kč, pro děti od 2 do 
15 let, studenty a seniory 40 Kč.

Foto: Václav Weber
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Rada města na své 14. schůzi konané 8. 6. mimo jiné:
schválila:

■  Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace ve výši:

●  20 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Fondem 
ohrožených dětí jako příjemcem 
na akci „Odemykání léta v Bíli-
ně“, která se koná dne 27. 6. 2015 
v Bílině. 

●  15 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem tě-
lesně postižených v České republi-
ce, o. s., místní organizace v Bíli-
ně, jako příjemcem, na jednodenní 
poznávací výlety v roce 2015. 

●  48 000 Kč mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a SK 
SIAD Bílina jako příjemcem, 
na opravu hřiště, laviček a plotu 
v areálu Tyršova zahrada. 

●  15 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Jaku-
bem Jaklem jako příjemcem, na  
3. ročník setkání přátel vozů Citroen 
konaný ve dnech 17.–19. 7. 2015. 

■  Žádost ředitelky Městských 
technických služeb Bílině  
o souhlas s převedením částky 
ve výši 1 500 000 Kč z fondu 
rezerv Městských technických 
služeb Bílina do fondu inves-
tic, z důvodu oprav veřejného 
osvětlení.

■  Žádost paní Alžběty Fialové  
o prominutí pronájmu v KD 
Fontána a zároveň schválila čer-
pání rozpočtu finančního odbo-
ru ve výši 9 000 Kč za pronájem 
KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Jenišův Újezd  

a Břežánky, které se bude konat 
20. 6. 2015.

■  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání mezi 
paní Ha Thi Minh Nga, Bílina 
jako nájemcem a městem Bílina 
jako pronajímatelem na adre-
se Za Chlumem 820/33, Bílina  
o celkové výměře 183,51 m2 
za nájemné dle platné směrnice  
o nájmu z prostor sloužících pod-
nikání, s účinností smlouvy od 1. 
7. 2015, na dobu neurčitou. 

■  Zřízení šesti pracovních míst pro 
město Bílinu, zařazených k Měst-
ské policii Bílina, na pozici „Pra-
covník prevence městské policie“.

■  Účetní závěrku k 31. 12. 2014 
příspěvkových organizací zřizo-
vaných městem Bílina, kromě 
KC Kaskáda, včetně rozděle-
ní hospodářských výsledků do 
fondů příspěvkové organizaci.

■  Zápis do kroniky města za rok 
2014, dle návrhu zpracovaného 
kronikářkou města Ing. Jarosla-
vou Mrázovou. 

jmenovala:
■  P. Zd. Bažanta (ANO 2011) 

členem komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality a p. Mil. 
Janouška (ANO 2011) členem 
odborné pracovní skupiny pro 
zhodnocení efektivnosti a hospo-
dárnosti Městské policie Bílina. 

■  Paní Mir. Chodounskou 
(KSČM), paní L.Glabazňovou 
(HNHRM), pana R. Slánič-
ku (TOP 09), pana Ing. P.Ro-
senkranze (TOP 09) a pana  

P. Pastyříka, MSc. MBA, Luďka 
Svobodu (ANO 2011), M.Ka-
čírka (ANO 2011) členy hodno-
tící komise ve smyslu směrnice  
č. 04/2007 – pravidla pro přípra-
vu a zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Bílina (čl. IV 
odst. 3 pro kat. B, C a D). 

rozhodla
■  O pořadí nabídek na veřejnou 

zakázku „Konsolidace IT měs-
ta Bílina“ zadávanou v otevře-
ném řízení podle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, takto:

●  1. O2 Czech Republic, a. s.,  
Za Brumlovkou 266/2,  
140 22 Praha 4 Michle

●  2. SIGNIA, s. r. o., Konopná 12, 
617 00 Brno.

vzala na vědomí:
■  Splnění usnesení, kterým bylo:
●  vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic uloženo připravit ob-
jednávku na zajištění statického 
posudku od Ing. Jana Kuncla, 
Teplice, na akci „Zlepšení te-
pelně technických vlastností 
plaveckého bazénu Bílina“.

●  vedoucímu ONI uloženo vysta-
vit objednávku na nový technic-
ký dozor s panem Ing. Lumírem 
Mojem, Teplice, IČ 151 33 494, 
na akci „Zlepšení tepelně tech-
nických vlastností plaveckého 
bazénu Bílina“.

●  tajemníkovi MěÚ uloženo za-
jistit odborné právní stanovisko 
k žádosti Husova institutu teo-
logických studí a Podkrušno-

horského gymnázia, pobočka 
Bílina, o příspěvek na činnost, 
zda by poskytnutí příspěvku 
bylo protiprávní či neslučitelné 
s veřejnou podporou.

■  Zprávu odboru interního auditu 
o výsledcích veřejnosprávní kon-
troly v příspěvkové organizaci 
KC Kaskáda a uložilo ředitelce 
organizace přijmout do 15. 7. 
2015 účinná opatření, s termínem 
konečného odstranění veškerých 
nedostatků do 31. 10. 2015.

■  Rezignaci pana T. Nepomuckého 
(ANO 2011) na funkci člena ko-
mise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality a na funkci člena od-
borné pracovní skupiny pro zhod-
nocení efektivnosti a hospodár-
nosti Městské policie Bílina. 

■  Přehled chodníků v záruční lhů-
tě, předložený vedoucím odboru 
nemovitostí a investic. 

■  Přehled oprav chodníků k pololetí 
roku 2015, předložený vedoucím 
ONI a zároveň uložilo komisi pro 
životní prostředí a dopravu navrh-
nout priority oprav chodníků ve 
městě Bílina, na základě tohoto 
podkladového materiálu.

■  Zápis z jednání komise pro 
rozvoj a cestovní ruch konané  
27. 5. 2015.

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)

oLDIVADLo
a hosté 

uvádějí původní český muzikál 
Oldřicha Seiferta 

JAKoUBEK
Místo konání:

HRAD KOSTOMLATY
sobota 20. června 2015 od 14:00 

2 představení od 19:00
neděle 21. června 2015 od 13:00 

2 představení, od 17:00
Vstupné: 130 Kč

děti do 15 let 10 Kč
Předprodej vstupenek 

na www.muzikaljakoubek.cz
E-mail: 

info@muzikaljakoubek.cz

29. června se v restauraci 
U Kádi sejde 9.B  

ze ZŠ Lidická,  
rok ukončení 1962, v čase 

mezi 11:00 a 12:00.
Heslo dne: Kdo vládne oka-
mžikem, vládne životem.
(Maria von Ebner-Eschenbachová)

maría Duenas
mise Zapomnění

Profesorka Blanca Pereaová se 
v hluboké citové krizi po roz-
vodu rozhodne přijmout na-
bídku stipendijního pobytu na 
malé univerzitě ve fiktivním 
městečku Santa Cecilia v Ka-
lifornii. Nový život v kampusu 
a její práce, katalogizace díla 
zemřelého hispanisty Andrése 
Fontany, jsou nakonec mnohem 
zajímavější a podnětnější, než 
čekala...

nesser Hakan
muž BeZ psa

Prosinec v Kymlinge. Členové 
Hermanssonovy rodiny se schá-
zejí, aby oslavili dohromady 
stopětileté výročí - otec Karl-
-Erik slaví 65 a nejstarší dcera 
Ebba 40 let. Nic se ale nedaří 
tak, jak to bylo naplánováno. 

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶Naše tipy - knihy
V noci před „velkým dnem“ 
si Robert, černá ovce rodiny a 
nechvalně známá „celebrita“ z 
reality show „Zajatci z ostrova 
Koh Fuk“, vyjde na procházku 
a už se nikdy nevrátí. A příští 
noc zmizí beze stopy Ebbin syn 
Henrik. Jedná se o zvláštní pří-
pad, kterému má přijít na kloub 
italsky vyhlížející kriminální 
inspektor Gunnar Barbarotti. 
Může to být náhoda, že dva lidé 
ze stejné rodiny odejdou pou-
hý den po sobě z téhož místa? 
Nebo se to děje podle plánu? 
Existuje mezi událostmi nějaká 
souvislost?

paolo giordano
osaměLost prvoČíseL

Rozhodnutí uděláme během pár 
vteřin a jejich důsledky pak ne-
seme po zbytek života. Pravdi-
vost tohoto tvrzení doslova na 

vlastní kůži otestovali prota-
gonisté románu: Alice a Mattia 
se v dětství rozhodli špatně. 
Ona se nechtěla stát závodnicí 
v lyžování a on nehodlal vzít 
na oslavu ke spolužákovi svou 
mentálně postiženou sestru. 
Během dospívání hledají svoje 
místo na světě ještě obtížněji 
než většina jejich vrstevníků. 
Mohli by je najít jeden vedle 
druhého, jen kdyby se dokázali 
přenést přes traumata z minu-
losti.

vlastimil vondruška
oLDřiCH Z CHLumu

Kniha je malým dárkem těm 
čtenářům, kteří si zamilovali 
příběhy královského prokurá-
tora a správce hradu Bezděz 
Oldřicha z Chlumu. Autor v ní 
vypráví, jak pracuje s historic-
kými prameny...
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Bílinská trofej kendó 2015

Fotbalový putovní pohár zná své majitele

V sobotu 16.5.se  
v Bílině konal již 
sedmý ročník Bílin-
ské trofeje – turnaje 

kendó pro děti a mládež, organizo-
vaný Domem dětí a mládeže v Bí-
lině a oddílem SanDóMon Bílina.
Bílinská trofej je jediný meziná-
rodní turnaj pro děti v ČR. Letos 
přijeli opět účastníci z Německa 
a pro příští rok přislíbili účast 
také maďarští, polští a rakouští 
kendisté. Pro české kendisty je 
obrovská zkušenost a inspirace 
mít možnost takové lidi potkat  
a s nimi zápasit.
Dopoledne jsme zahájili trénin-
kem pod vedením pana Jindřicha 
Ziegelheima (6. dan kendó – nej-
vyšší stupeň v ČR), kdy dospělí 
účastníci sloužili jako motodachi 
(učitelé) juniorům a dětem. 
Závody probíhají tak, že jsou děti 
rozlosovány do skupin po 3 až 4, 
kdy ze skupiny do KO systému 
postoupí vždy 2 nejlepší. 
Na turnaj se přihlásilo přes 40 dětí 
z oddílů z Prahy, Hradce Králové, 
Německa a Bíliny. 
Soutěžilo se v kategoriích: 
•  KIHON – bez bógu (brnění) od 

6–16 let pro cvičící méně než rok
•  ŠIAI (zápas) – ve věkových 
kategoriích 6–9, 10–11, 12–13  
a 14–17 let

•  ŠIAI TýMY – 5ti členné týmy slo-
žené z výše uvedených kategorií

Ve všech kategoriích byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojo-
vého ducha (Best Fighting Spirit), 
kdy rozhodčí hodnotí nasazení  
v boji a celkový dojem ze zá-
vodníka.
Celé závody probíhaly ve velmi 
přátelském duchu a děti si uží-
valy zápasy. Velmi si mezi sebou 
pomáhaly, fandily a staraly se o 

sebe navzájem. Bílinští kendis-
té se v závodech velice slušně 
umístili a to i ti, kteří cvičí te-
prve krátkou dobu. Třetí místo 
v kategorii kihon získal Vašík 
Kuchař. Kategorii 6-9 let zvítě-
zil Petr Hegenbart, na 2. místě 
Jiří G. Ziegelhiem, na 3. David 
Juřina. V kategorii 10-11 let náš 
jediný zástupce Jan Neumann 
dokázal projít přes všechny sou-
peře až do finále, kde nestačil 
na německého Finn Spilrewicz. 
V kategorii 12-13 let po napína-
vém semifinále i finále obsadil 
Vít Máliš 1. Místo, Petr Bureš 
3.místo a Jan Fizek 3.místo.  
V nejstarší kategorii Martin 
Dunka obsadil 3. místo, kdy ho 
porazil v semifinále pozdější 
vítěz Lukáš Havelka z Hradce 
Králové. Kategorii týmy si užili 
všichni účastníci nejvíce, atmo-
sféra by se dala krájet, zvítězil 
tým Nozomi dojo 1, Bílina skon-
čila na místě druhém. Celkové 
výsledky jsou uvedeny níže.
Letošní ročník BT byl zvláštní  
v tom, že přijela Česká televize 
natáčet pořad Lvíčata a tak jsme 
se celou dobu turnaje mohli těšit  
z přítomnosti Aleše Valenty a te-
levizního štábu. Děti byly nadše-
né, že budou v televizi a ochotně 
si s lvicí povídali. Trenéři před 
kamerami spíše utíkali, ale nako-
nec ve velmi příjemné atmosféře 
závody i natáčení proběhly k vše-
obecné spokojenosti.
Přípravy probíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové z DDM Bí-
lina, členové oddílu kendó SDM 
Bílina organizovali technické 
věci na místě. Bohaté občerstvení 
a ceny měly pod palcem mamin-
ky paní Málišová a Fizková. 
Některé věcné ceny poskytly 

Severočeské doly a.s. Bílinská 
Kyselka věnovala vodu. Turnaj 
probíhal za podpory Historického 
spolku města Bíliny. Dovolujeme 
si všem vyjádřit poděkování.

Celkové výsledky:
KIHON: 1. Šimon Veltruský, No-
zomi dojo HK, 2. Lucie Hřibová, 
Nozomi dojo HK, 3. Václav Ku-
chař, SDM Bílina a Ondřej Rejtar, 
Nozomi dojo HK, BFS: Antonín 
Kopřiva, SDM Praha
ŠIAI 6-9 let: 1. Petr Hegenbart, 2. 
Jiří Ziegelheim, 3. David Juřina 
všichni SDM Bílina, 3. Pavel Ko-
piště, Nozomi dojo HK, BFS: Jiří 
Ziegelheim
ŠIAI 10-11 let: 1. Finn Spilare-
wicz, Katana Frankfurt, 2. Jan 
Neumann, SDM Bílina, 3. Ši-
mon Veltruský, Nozomi dojo HK, 
Adam Hokeš, SDM Praha, BFS: 

Lucie Hřibová, Nozomi dojo HK
ŠIAI 12-13 let: 1. Vít Máliš, SDM 
Bílina, 2. Petr Bureš, SDM Bílina, 
3. Jan Fizek, SDM Bílina, Vikto-
rie Eichlerová, Nozomi dojo HK, 
BFS: Matěj Vitouš, SDM Bílina
ŠIAI 14-17 let: 1. Lukáš Havelka, 
Nozomi dojo, 2. Claudio LiFon-
ti., Katana Frankfurt, 3. Miroslav 
Štefka, Nozomi dojo HK, Martin 
Dunka, SDM Bílina, BFS: Ondřej 
Havlíček, Kensei Praha
Týmy:
1. místo: Nozomi dojo 1 (Kopiště, 
Hřibová, Eichlerová, Havelka O., 
Havelka L.)
2. místo: SanDóMon Bílina (He-
genbart, Neumann, Vitouš, Fizek, 
Dunka)
3. místa: Nozomi dojo 2 (Veltrus-
ký, Lohnický, Eichlerová N., Šte-
fka), Nobunaga (Kopřiva, Kindl, 
Kotrč, Havlíček, Hradecký)

Na bílinském pažitu se odehrá-
la obě letošní finálová utkání  
„O pohár hejtmana Ústeckého 
kraje“. V kategorii mladších 
žáků zvítězilo mužstvo FK Ba-
ník Most 1909 a ve starších žá-
cích FK Teplice. 
Slavnostní výkop na stadionu 
FK Bílina provedl hejtman Ús-
teckého kraje a starosta Bíliny 
Oldřich Bubeníček, jenž i letos 
převzal nad pohárem záštitu. 
Letošní 23. ročník mladších 
žáků mezi sebou svedl ve finále 
týmy Teplic a Mostu. 
Z poháru se po závěrečném 
hvizdu radovali hráči FK Baník 

Most 1909, kteří porazili regi-
onálního rivala FK Teplice 4:3. 
To v kategorii starších žáků se 
finále hrálo už po čtyřiadvacáté. 
Zde se střetli ti samí rivalové 
jako v mladší kategorii. Tento-
krát si zlato vybojovali hráči FK 
Teplice, když Baník Most pora-
zili hladce 4:1.
Po utkání předal profesionální 
trenér mládeže Jan Štefko z Ús-
teckého krajského fotbalového 
svazu vítězům v obou katego-
riích medaile a putovní poháry. 
Vítězové i poražení navíc do-
stali věcné praktické sportovní 
vybavení. Karel Schön
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Po vítězství v okrese přišlo i vítězství krajské

Krajský pohár karateJubilejní XX. ročník
Bílinské volejbalové ligy

Za krásného počasí na vzorně 
upravených kurtech areálu Tyr-
šova zahrada se sešlo 23. května 
sedm družstev amatérských volej-
balistů, aby sehrálo zápasy jubilej-
ního XX. ročníku BVL. Líté boje 
se rozběhly dopoledne ve dvou 
skupinách a po obědě bylo sehrá-
no finále. Velmi kvalitní volejbal 
zhlédli diváci zvláště v posledním 
zápase, ve kterém se utkala druž-
stva DETO a Sokol o první a druhé 
místo. Tentokrát zvítězilo DETO, 
Sokolům zbylo druhé místo, třetí 
skončili Kaliči a čtvrtí byli volej-
balisté z Kostomlat.

Pořadatelé vyhodnotili a odměnili 
i nejlepšího hráče a hráčku – Pet-
ra Martínka z Kostomlat a Lenku 
Raučukovou z Kaličů. Suvenýry, 
diplomy a ceny dostala všechna 
zúčastněná družstva. Pořadatelé 
jsou připraveni uspořádat další 
turnaj v září, pokud volejbalisté 
projeví zájem o účast. Zároveň 
pořadatelé doufají, že opět vzros-
te zájem amatérů o tento krásný 
sport a počet zúčastněných druž-
stev se zvýší.
Na organizaci turnaje se podíleli 
Světla a Jaromír Jiráskovi, Pavla 
Šiklová a Bohumír Mráz.

V sobotu 16.5. se konal krajský po-
hár v Kadani. Opět tyto závody byly 
spojením spolupráce Ústeckého sva-
zu karate s Karlovarským svazem 
karate.
Pohár se tak stal zajímavějším pro 
naše závodníky, kteří si tak mohli 
porovnat svoje umění i ze závodníky 
druhého kraje. Přebor kraje je záro-
veň postupová soutěž na mistrovství 
republiky, takže naši svěřenci museli 
zabojovat a vystoupit až na nejvyš-
ší stupeň a získat titul krajského 
přeborníka. Musím říci, že jsme se 
na to velice důsledně připravovali  
a trénink byl veden tak, abychom nic 
nepodcenili a hlavně zapracovali na 
cílevědomosti jednotlivých závodní-
ků. I když někteří na tomto poháru 
startovali poprvé, zhostili se úkolu 
velice dobře. Samotné zápasy jak  
v kata tak i kumite byly strhující 
a donutily rodiče k fandění nejen 
svých dětí, ale i ostatních členů klu-
bu. Pro mě to byl moc dobrý pocit, 
že v našem týmu SKM Bílina to tak-
to funguje a doufám, že to tak bude  

i nadále. Jelikož jsem neměl mož-
nost vidět jak si děti vedou, protože 
jsem dělal rozhodčího, tak mě velice 
překvapil konečný součet získaných 
cenných kovů.
Na tomto závodu nás reprezentovalo 
od mini žáků až po dospělé celkem 
18 svěřenců. Samotná soutěž pro-
běhla velice hladce a co hlavně bylo 
důležité bez zranění jednotlivých 
závodníků, protože mezi námi jsou 
ni reprezentanti České republiky, 
kteří nás budou zastupovat na Mis-
trovství Evropy JKA, které se koná 
v Německu (Hochům). Tento pohár 
je pro náš oddíl takovou prestižní 
záležitostí, je tomu již osm let co se 
držíme na prvním místě klubů naše-
ho kraje.
No a tak na závěr jak jsme si vedli 
v tomto roce 2015. Celkem si náš 
oddíl odvezl 7 zlatých, 5 stříbrných, 
9 bronzových medailí a skončil na 
třetím místě pořadí úspěšnosti klubů 
Ústeckého svazu karate JKA.

Hlavní trenér SKM Bílina
Masopust R.

V polovině května proběhlo na bí-
linském atletickém stadionu okresní 
kolo Poháru rozhlasu. Je to soutěž 
vypsaná pro děti ve věku 11–15 let 
a i bílinské gymnázium vyslalo do 
boje své zástupce. Nejlépe se vedlo 
mladším žákyním, které měly sice 
na soupisce méně jmen než soupeř-

ky, ale o to více je to semklo. Soutě-
žilo se v šesti disciplínách. V běhu 
na 60 metrů, vytrvalostním běhu, 
skoku dalekém i vysokém, hodu 
kriketovým míčkem a ve štafeto-
vém běhu. Výkon každé závodnice 
obodují rozhodčí a celkový součet 
určí pořadí družstev. 
A právě po závěrečném součtu už 
mohlo v našich řadách propuknout 
veselí. Vítězíme! A co víc, postu-
pujeme do krajského kola! Krajské 
kolo se uskutečnilo hned příští týden 
a našemu týmu se podařilo výsledek 
zopakovat. Opět vítězství a naděje 
na postup do kola republikového. 
Postup nakonec unikl, ale i tak tento 
výsledek ukládáme do zlaté poklad-
nice naší školy.

Klára Francouzová, tercie
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