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Starosta Oldřich Bubeníček říká: Lidé se musí 
cítit bezpečně

Den dětí se slaví už 65 let
Vážení čtenáři,
V minulém čísle došlo 
vinou vydavatelství k 
chybnému vytištění 
strany 5. Místo ak-
tuální stránky byla 
vytištěna stránka  
z předminulého čísla.  
Chyba tisku je vy-
k o m p e n z o v á n a  
v tomto čísla jed-
nak tím, že je zde 
umístěna s. 5, která 
v minulém čísle chy-
běla, a jednak rozší-
řením tohoto čísla na  
16 stran.

Mezinárodní den dětí se slaví ka-
ždoročně 1. června. U příležitosti 
dne dětí jsou připravovány různé 
společenské a sportovní akce. Den 
dětí má upozornit světovou veřej-
nost na práva a potřeby dětí. Svá-
tek se slaví v mnoha zemích světa.
První podnět k založení dne, 
který by oslavoval děti, vznikl  
v Turecku v roce 1920. Vyhlá-
šení dne oslavujícího děti, kte-
rý by se slavil po celém světě, 
bylo poprvé doporučováno  
v roce 1925 na Světové konferen-
ci pro blaho dětí, která se konala  
1. června 1925. 

Pokračování na s. 13

Starosta města Bílina Oldřich Bu-
beníček inicioval pracovní setkání, 
na kterém se projednávala bez-
pečnost a sociální problematika 
města Bíliny. Pracovní schůzky se 
zúčastnil krajský policejní ředitel 
Tomáš Landsfeld, vedoucí obvod-
ního oddělení PČR Bílina Radek 
Kaňák, poslankyně Hana Aulic-
ká – Jírovcová, ředitelka Úřadu 
práce Teplice Martina Bečváčová, 
ředitelka Městských Technických 
služeb Olga Roučková, vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Bílina Iva Zábojníková, veli-
tel Městské policie Bílina Pavel Ry-
jáček a za vedení města starosta Ol-
dřich Bubeníček a místostarostky 
Veronika Horová a Zuzana Bařti-
pánová. Hlavním tématem pracov-
ního setkání bylo řešení sociálních 
problémů ve městě a zvýšení bez-
pečnosti obyvatel města. 

Sociální problematika - záškoláctví 
„V současné době se snažíme spo-
lupracovat zejména na základních 
školách, kde se pravidelně konají 
přednášky. Hlavním tématem je 
samozřejmě záškoláctví,“ uved-
la vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Bílina Iva 
Zábojníková. Právě záškoláctví 
je velkým problémem. „Vysoký 

počet omluvených absencí, to je 
problém,“ dodává místostarostka 
Veronika Horová. Její slova potvr-
dila ředitelka Úřadu práce Teplice 
Martina Bečváčová. „Velký pro-
blém v současné době představují 
nejenom v Bílině, ale na celém 
Teplicku lékaři, kteří jsou ochotni 
vydávat žákům omluvenky. Chtěla 
bych apelovat na odbor sociálních 
věcí a ředitele škol, aby neomluve-
nou absenci řešili a hlavně nám ji 
oznámili. Po projednání jednotlivé-
ho případu u přestupkové komise 
můžeme následně lidem snížit vý-
platu dávek“. 
Velkým plusem do budoucna by 
měl být zvýšený počet terénních 
a sociálních pracovníků v uli-
cích města, v doprovodu stráž-
níků MP Bílina a PČR. „V mi-
nulosti jsme jezdili po hernách  
a kontrolovali pohyb mladist-
vých, v těchto kontrolách chce-
me pokračovat,“ říká Iva Záboj-
níková. „Právě společné hlídky 
mají velký význam a zejména 
efekt,“ doplňuje velitel Městské 
policie Bílina Pavel Ryjáček. 
V personální absenci může po-
moci Úřad práce Teplice. „Jsme 
připraveni pomoci v personální 
otázce. Nabízíme i možnost, aby 
si jednotlivý vedoucí a ředitelé 

mohli své budoucí pracovníky 
vybrat,“ doplňuje informace 
Bečvářová. 

Bezpečnostní problematika 
„Lidé se musí cítit ve městě Bílina 
bezpečně,“ uvedl starosta města 
Oldřich Bubeníček. „Chceme pro 
bezpečnost našich obyvatel udělat 
maximum a věřím, že právě dneš-
ní pracovní setkání bude prvním 
krokem k návratu bezpečného  
a krásného města, kterým Bílina 
je,“ říká Bubeníček. 
Velkým krokem směrem ke zlep-
šení bude posílení hlídek policistů  
v ulicích a pokračují práce preven-
tistů. „Snažíme se pracovat s mlá-
deží a působit na mládež. V sou-
časné době evidujeme menší počet 

trestných činů, ale hovoříme pouze 
o nahlášených případech. Velký 
problém vidím v drogové proble-
matice,“ uvedl vedoucí obvodního 
oddělení PČR Bílina Radek Kaňák. 
Jeho slova podepisuje krajský po-
licejní ředitel Tomáš Landsfeld. 
„Naší snahou bylo a je řešit problé-
my co nejrychleji. Obyvatelé města 
musí vědět, že policie je v ulicích 
a je připravena je ochránit. Právě 
proto se musí navýšit počet hlídek.“ 
Městská policie Bílina nyní ote-
vřela novou služebnu na Teplic-
kém předměstí. „Jde o lokalitu, 
kde víme, že je problémů hodně. 
Právě proto chceme, aby zde po-
licisté byli a pomohli a přiblížili 
Bílinu k větší bezpečnosti.
 Karel Schön

Ilustrační foto



Z deníku Policie ČR

BouRali oPilí
Tepličtí dopravní policisté vyšetřují 
dvě nehody, z jejichž zavinění jsou 
podezřelí podnapilí řidiči. K první 
nehodě došlo v neděli večer v Bí-
lině, kde měl 37letý řidič osobního 
zezadu narazit do před ním auto-
mobilu, jehož řidič chtěl odbočit 
mimo komunikaci. Řidič vozidla, 
který zřejmě nedostatečně sledoval 
provoz, „nadýchal“ 2,1 promile.
Přes dvě promile alkoholu v de-
chu policisté naměřili i 41leté 
ženě, která ve stejné době havaro-
vala v Teplicích. V centru města 
pravděpodobně nezvládla řízení 
vozidla a při projíždění levoto-
čivou zatáčkou vyjela mimo ko-
munikaci, kde narazila do ocelo-
vých sloupků okrasného zábradlí  
a sloupu veřejného osvětlení.
Muž i žena jsou podezřelí ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vli-
vem návykové látky, za který jim 
kromě zákazu řízení hrotí i trest 
odnětí svobody až na tři léta.

Kdo viděl nehodu?
Policie žádá občany, kteří by moh-
li poskytnout jakékoliv informace 
k uvedené dopravní nehodě, o spo-
lupráci. Došlo k ní v době od 18:10 
do 18:40 hodin v Bílině, ul. Havíř-

ská před Domem dětí a mládeže. 
Dosud nezjištěný řidič neustano-
veného vozidla poškodil automo-
bil Škoda Fabia červené barvy 
zaparkovaný při pravém okraji ko-
munikace a z místa nehody odjel, 
aniž by učinil patřičná opatření, jež 
mu jsou ze zákona uložena.
Veškeré poznatky k nehodám lze 
sdělit na Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 
974 439 260, nebo na bezplatnou 
linku 158.

vyKRadený Byt i dům
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do bytu v panelovém domě. Zlo-
děj po násilném překonání vstup-
ních dveří vnikl do bytu, ze které-
ho si odnesl notebook v hodnotě 
necelé čtyři tisíce korun. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního ří-
zení pro přečiny krádeže a poru-
šování domovní svobody, za které 
trestní zákoník stanoví až tříletý 
trest odnětí svobody.
Neznámý pachatel kradl také  
v Krupce, kde došlo k vloupá-
ní do neobydleného rodinného 
domu. Zloděj po vysazení skla  
z vchodových dveří vnikl do ne-
movitosti, ze které si odnesl hor-

ské kolo, horkovzdušnou pistoli, 
vrtačku, šperky a další věci celkem 
za deset tisíc korun. Policisté pří-
pad prověřují jako přečin krádeže, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení až dvouleté vězení.

ÚvěRové Podvody neKonČí
Policisté ukončili vyšetřování 
dalších dvou případů úvěrových 
podvodů, kterými se podezřelí 
obohatili o desítky tisíc korun. 
Prví obviněnou je 23letá žena, 
která v Bílině uzavřela prostřed-
nictvím prodejce elektro zboží 
smlouvu s úvěrovým rámcem  
15 tisíc korun a hned si v prodejně 
nakoupila techniku za dvanáct ti-
síc. Smlouvu uzavřela, ačkoliv si 
byla vědoma, že v době sjednání 
úvěru se výše jejího příjmu rov-
ná výši jejích výdajů, a že nebu-
de moci dostát svým závazkům a 
měsíční splátky řádně hradit, což 
také nedělá. V případě odsouzení 
jí hrozí trest odnětí svobody až na 
dva roky.

Povedený Zaměstnanec
Policisté dopadli zloděje, který 
koncem dubna vykradl restaura-
ci v katastru Rtyně nad Bílinou. 
Třiadvacetiletý muž, který v re-

stauraci pracoval jako brigádník, 
s pomocí klíče, který měl jako 
zaměstnanec k dispozici, vnikl 
do restaurace, ze které odcizil 
finanční hotovost, alkohol a ci-
garety. Škodu majitel vyčíslil na 
necelých 19 tisíc korun, policisté 
muži sdělili podezření z přečinu 
krádeže, za který může skončit až 
na dva roky ve vězení.
Prodávali marihuanu
Kriminalisté zadrželi skupinu 
čtyř osob, které po dobu uplynu-
lých měsíců prodávaly zájemcům 
sušené konopí. Dvě ženy ve věku 
41 a 24 let a dva muži ve věku 
39 a 17 let prodávali v bílinském 
bytě drogu známou jako marihu-
ana. Starší muž sušinu kupoval 
ve větším množství, následně 
rostlinu rozdělili do „dávek“ a se 
ziskem prodávali. Padesát gramů 
marihuany kriminalisté zajistili 
při domovní prohlídce, všichni 
už si převzali obvinění z nedo-
volené výroby a jiného nakládání  
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. Zatímco dospě-
lým dealerům hrozí až pětileté 
tresty odnětí svobody, nejmlad-
ší obviněný může jít za mříže s 
ohledem na svůj věk maximálně 
na dva a půl roku.

co dělat když...

Linka duševní tísně, dobrý den… 
Dobrý den… mám nepříjemný 
pocit… Kolegyně z práce se už 
delší dobu nějak divně stará o děti. 
Dneska jsem je potkala ve městě, 
děti se zdají vylekané a nemocné, 
ona vypadala jako opilá a mluvila 
z cesty, holčička v té zimě neměla 
ani bundu a plakala…
Děkujme za každého člověka, 
který nezůstal lhostejným k cizí-
mu dítěti! Odborníci totiž odha-
dují, že až dvě procenta dětí jsou 
ve svých rodinách týrána, což  
v Čechách znamená 20 až 40 tisíc 
dětí. Několik desítek z nich kaž-
dým rokem na následky týrání ze-
mře. Nejčastěji kojenci a batolata, 
ale výjimkou nejsou ani sebevraž-
dy týraných školáků.
Co se v takových rodinách vlast-
ně děje? Rodiče mohou selhávat 
ve své roli třeba proto, že sami 
vyrůstali v nefunkční rodině, 
mnoho z nich bylo v dětství tý-
ráno. Nemají zažitý vzor, jak to 
dělat správně, a mnoho z nich 
je citově nevyvinutých. Ve hře 

dále mohou být závislosti, ať už 
na alkoholu, drogách nebo auto-
matech. V osobnosti týrajícího 
rodiče je často agresivita, im-
pulsivnost a neschopnost vcítit 
se do druhého člověka. Jejich 
„výchova“ je plná surovostí, 
bezcitnosti a lhostejnosti. Dě-
tem se dostává fyzického týrání 
(bití do zlomenin, škrcení, pále-
ní, svazování...). Někdy se jedná  
o psychické týrání, které má po-
dobu opakovaných výhrůžek, 
posměchu, nadávek či sexuální 
zneužívání.
Mějme, prosím, vždy na paměti 
důležitou věc: dítě samo si pomoc 
přivolat neumí! U miminka je to 
pochopitelné, ale proč nehledají 
pomoc starší děti? Třeba proto, že 
nic jiného nezažily, takže se do-
mnívají, že právě takovýhle život 
je normální. A že když je rodiče 
bijí, tak určitě mají důvod. Vinu za 
trýznění hledají samy u sebe a čas-
tokrát si nejsou schopny připustit, 
že je vlastní rodiče nemají rádi, že 
jim dokonce mohou i být na obtíž.

Čeho bychom si měli všímat? Va-
rovným signálem jsou podlitiny, 
otoky, jizvy, popáleniny, zlomeni-
ny… Úrazy se samozřejmě stávají 
nám všem, ale rozhodně není nor-
mální, aby dítě opakovaně padalo 
ze schodů a pálilo se o kamna… 
Viditelným znakem špatné rodi-
čovské péče je i podvyživenost  
a zanedbaná hygiena. Méně čitel-
nými, ale závažnými příznaky jsou 
určité typy chování: nadměrná 
ustrašenost a lekavost, uzavřenost 
a smutek, jindy zase zvýšená agre-
sivita vůči okolí nebo vůči sobě sa-
mému. Ze strachu může dítě lhát, 
zatajovat školní problémy, z hladu 
může krást jídlo.
Jak můžeme pomoci? Jestli je to 
možné, zeptejme se dítěte, zda ho 
něco netrápí, jestli mu někdo neu-
bližuje. Tradiční názor, že soukro-
mí rodiny musí být respektováno 
za všech okolností, už stál mnoho 
dětí život. Máme-li podezření na 
týrání, neváhejme s oznámením 
na policii (prošetřuje i anonym-
ní podněty). Neuděláme-li to, 

tak kromě tíhy na vlastním svě-
domí zároveň pácháme trestný 
čin! Od roku1994 je uzákoně¬na 
oznamovací povinnost. Obrátit 
se můžeme na Sociálně právní 
ochranu dětí na městském úřadě, 
kde rovněž prošetřují i anonymní 
podněty. O práva dětí se dále sta-
rá Fond ohrožených dětí, nejbližší 
pobočka je v Mostě. Nasměrovat 
na konkrétní odborníky a poradit 
mohou i pracovníci Linky dušev-
ní tísně (476 701 444). Nejen ve 
jménu dětí, jejichž smutné pří-
bě¬hy linkový telefon vyslechl, 
ale hlavně jménem všech bez-
mocných dětí prosím: nebuďme 
lhostejní! Tyto děti možná žijí  
i docela blízko nás…

Sylva Vozábová
redakčně kráceno

Kontakty: 
Linka duševní tísně: 476 701 444
Bezplatné SKYPE 
volání na adrese: ldt.most
E-mail: ldt.most@seznam.cz
Facebook: Linka Duševní Tísně

Když vidíme, že se rodiče nestarají o děti
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Místa zapovězená lidem s alkoholem v ruce

Má obchvat znovu naději?

Nezapomeňte na poplatek Klub důchodců v Bílině ve spo-
lupráci s cestovní kanceláří 
IMT TOUR, s. r. o., pořádá pro 
své členy zájezd do Slovenské-
ho lázeňského města Bojnice 
ve dnech 21. 6. – 26. 6. a dále 
do termálních lázní Tapolca 
u Balatonu ve dnech 30. 8. – 4. 9. 
Jedná se o atraktivní zájezdy, kte-
rých se pravidelně zúčastňují nejen 
bílinští senioři. Máte-li zájem se  
s námi těchto zájezdů zúčastnit 
kontaktujte paní Fialovou Alžbětu 
na tel. č. 721 934 941.

Před více než rokem schválilo 
zastupitelstvo města vyhlášku  
s místy veřejného prostranství, na 
nichž se nesmí pít alkohol. Lidé ji 
však mnohdy nedodržují.
Míst, kde je zakázáno popíjet, 
je celkem 18 a jsou přístupná  
i s mapkami na stránkách města. 
Patří mezi ně například část ulice 
Fügnerova v rozmezí od prodej-
ny Večerka po dvougaráž, včetně 
plochy parkoviště a zeleně před 
bloky č.p. 254, 255 a 266, celá 
plocha Mírového náměstí včetně 
přilehlých ulic, tedy Seifertovy, 
Želivského, Na Zámku, Zámecké, 
Komenského, Wolkerovy, Radnič-
ní a Břežánské ulice, celá plocha 
tvořená autobusovým a vlakovým 
nádražím, obchodním centrem, 
Albertem až k řece Bílině, parko-
vé a pěší prostory tvořené areálem 
ZŠ Za Chlumem, KC Kaskáda, 
restaurací Jiskra, prodejnou Tesco, 
restaurací Pošta včetně domu  
č.p. 785 a jeho okolí. V seznamu 
je dále část ulice Aléská vymeze-
ná od objektu č.p. 255 po č.p. 203, 
včetně přilehlých prostor smíšené 
prodejny, samoobsluhy, prodejny 
autodílů a dílen a restaurace Pra-
žanky. Dalšími místy jsou areál 
provozoven č.p. 878 a restaurace 
č.p. 817 až po Litoměřickou ulici, 
ulice Antonína Sovy od č.p. 622 

po 634 a ulice Maxe Švabinského 
od č.p. 604 po 615 včetně parku 
a prostoru u restaurace Astra. Se-
znam pokračuje částí Teplické 
ulice od Tučkova mlýna po křižo-
vatku s ulicí Maxe Švabinského  
a sídlištěm SHD, okolím prodejny 
č.p. 832 a sportovní haly od Stu-
dentské ulice po garážovou ko-
lonii. Alkohol je zapovězen také  
v části Teplické ulice před restaura-
cí U Johnyho č.p. 424 až po vjezd 
do areálu technických služeb, na 
přístupové cestě k pohádkovému 
lesu, v samotném pohádkovém 
lese a přilehlých prostorách. Zá-

kaz se týká rovněž okolí domů  
č.p. 602, 603, 643 až 647, dětské-
ho hřiště a sportoviště.
Za porušení tohoto zákazu mohou 
strážníci městské policie blokově 
udělit pokutu do 1000 korun, ve 
správním řízení se částka může 
vyšplhat až na 30 tisíc korun. 
„Problém s pitím alkoholu na 
zakázaných veřejných prostran-
stvích řešíme poměrně často. In-
tenzita je přímo úměrná ročnímu 
období a konkrétním klimatic-
kým podmínkám. V letních mě-
sících je to prakticky každodenní 
záležitost,“ uvedl tiskový mluvčí 

městské policie František Krejčí. 
Přestupek strážníci řeší indivi-
duálně vykázáním, domluvou či 
pokutami.
Nejčastěji lidé popíjejí v blízkosti 
večerek či restaurací, kde nemají 
předzahrádky. „Často se setkává-
me s notorickými pijáky z nejnižší 
sociální skupiny u večerky. V síd-
lištích si zas třeba lidé koupí pivo 
a jen tak ho spolu prostě vypijí  
a ani neví, že tím něco porušují,“ 
vyjmenovává František Krejčí.
Alkohol je tak každodenní nekon-
čící boj, který nikdy nebude lehké 
vyhrát. JaS

Město usiluje o obchvat a přede-
vším vyvedení nákladní dopravy 
mimo město už několik desítek 
let. Zatím je však stále jen na pa-
píře. Nejblíže k realizaci měla  
v roce 2011 jeho východní varianta. 
Tomu předcházel rok 2005, kdy se 
vedení města podařilo přesvědčit 
ministerstvo dopravy, aby na tento 
obchvat vyčlenilo peníze. „V násle-
dujícím roce byly zahájeny první 
úkony vedoucí k úspěšnému zahá-

jení výstavby. Ty trvaly až do roku 
2011,“ popisoval na zastupitelstvu 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička. Ten rok byla vypracována 
studie EIA, tedy vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí.
V této fázi se však akce „obchvat“ 
zasekla. Jeden ze zastupitelů při-
šel s vlastním návrhem a zastu-
pitelé mu dali šanci. Zpracování 
návrhu trvalo ovšem dlouho. 
„Součástí této varianty byl tunel, 

což se později ukázalo být také o 
hodně dražší. Ministerstvo peníze 
mezitím použilo jinak,“ pokračo-
val Miroslav Jedlička. Plán vybu-
dovat obchvat byl odsunut.
Na letošním druhém zasedání dali 
zastupitelé východní variantě ob-
chvatu znovu zelenou. Kdyby tak 
neudělali, zmizela by možnost 
stavby na dlouhou dobu v nená-
vratnu, protože platnost studie 
EIA je pět let a příští rok tedy vy-

prší. Pro obchvat hlasovali všich-
ni přítomní zastupitelé. „Za tak 
jednoznačné hlasování opravdu 
děkuji, protože to bude v dalších 
jednáních o obchvatu a penězích 
silný argument. Peníze se poku-
síme získat buď od ministerstva 
dopravy, nebo z dotace,“ konsta-
toval starosta města Oldřich Bu-
beníček.
Obchvat se možná znovu dostává 
do hry. JaS

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 hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit fi-
nančnímu odboru Městského úřa-

du v Bílině jména osob, za které 
je poplatek odváděn, a to buď 
telefonicky na č. 417 810 957, 
417 810 827 nebo e-mailem na 
adresu financni@bilina.cz. 
Poplatek na rok 2015 je stanoven 
ve výši 500,- Kč na osobu a rok, 
(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí). 
Od poplatku na rok 2015 jsou 
osvobozené děti narozené v roce 
2015

Jedním z míst, kde se nesmí pít alkohol, je prostranství kolem Astry na Teplickém Předměstí
Foto: Václav Weber
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Usychání a postupné odumírání smrků pichlavých

Kasárna se prodávat
nebudou

Silnice v lepším stavu

Lidé se mohou těšit na 
farmářské trhy

V intravilánu města v částech 
vzrostlé zeleně bylo na jaře 2015 
zjištěno podstatné zhoršení zdra-
votního stavu vzrostlých smrků 
pichlavých projevující se ztrátou 
asimilační plochy jehlic, odumírá-
ní pupenů, letorostů, větví i celých 
stromů. Na základě těchto zjištění 
byl vznesen požadavek na vypra-
cování znaleckého posudku k po-
souzení zdravotního stavu dřeviny 
Picea pungens (smrk pichlavý) 
ve výsadbách doprovodné zeleně  
v intravilánu města Bílina s návr-
hem opatření a řešení.
Místní šetření za účasti pracov-
níků OŽP provedl Ing. František 
Vrba soudní znalec v oboru eko-
nomika, odvětví a ceny a odhady 
se specializací škody na lesních 
porostech a stromech.
Místním šetřením ze dne 12. květ-

na bylo zjištěno, že k chřadnutí  
a odumírání smrku pichlavého 
(Picea pungens) ve vzrostlých 
částech doprovodné zeleně na 
území města Bílina dochází vli-
vem infekce způsobené jedinců 
kloubnatkou smrkovou (Gemma-
myces piceae). Dochází k vysí-
lení dřevin, k opadu jehlic všech 
ročníků s následným odumíráním 
jednotlivých větví i celých dře-
vin. Při silné infekci nestačí spí-
cí pupeny vyrašit a vytvořit tak 
náhradní asimilační aparát. Na 
předmětných lokalitách byly u je-
dinců zjištěny zduřelé deformova-
né spirálovitě se stáčející pupeny  
a odumřelé terminální pupeny. 
Dle síly a frekvenci výskytu na-
padených pupenů dochází k různé 
intenzitě ztráty asimilačních or-
gánů. Od prvních stádií choroby 

dochází k celkovému odumření 
dřeviny během 2 až 3 let.
Napadení je značné intenzity a po-
stupuje velmi rychle. V jednotli-
vých částech na pozemcích města 
bylo zjištěno více než 100 ks silně 
napadených smrků pichlavých 
(prosychajících, uschlých), které 
negarantují další životaschopnost 
a je nutné je v co nejkratší době 
odstranit. Na soukromých pozem-
cích a zahrádkářských kolonií je 
jich mnohem víc.
Jaká existují opatření pro zameze-
ní šíření infekce? Silně napadené 
vzrostlé dřeviny je nutné odstranit 
a popř. nahradit novými původní-
mi dřevinami. U velmi mladých 
jedinců v počáteční fázi choroby, 
lze řešit postřikem (fungicidy). 
Postřiky fungicidy jsou účinné 
pouze ve školkách a plantážích. Ve 
vzrostlých porostech a u jednot-
livých stromů jsou postřiky více 
méně neúčinné a z hlediska dalších 
reziduí ve městě nežádoucí.
 Pro náhradní výsadbu je dopo-
ručeno použít – borovici blatku, 

borovici černou, borovici lesní, 
jedlovec kanadský nebo smrk 
omoriku.
Ten, kdo má na svém pozemku 
takto napadené smrky, by je měl 
pokácet a větve spálit a při práci 
dodržovat zásady BOHP. U napa-
dených dřevin měřeno po obvodu 
kmene stromu větším jak 80 cm 
změřený ve 130 cm nad zemí, 
není nutné povolení ke kácení, 
jelikož jejich stavem je zřejmě  
a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví a tím hrozí škoda značné-
ho rozsahu. Ten, kdo za těchto 
podmínek provede kácení, ozná-
mí je orgánu ochrany přírody do  
15 dnů od provedení kácení. Dále 
je třeba zdokumentovat daný stav 
a oznámit pokácení dřeviny do  
15 dnů příslušnému úřadu. Posou-
zení oprávněnosti tohoto postupu 
je věcí shromážděných důkazů, 
kromě fotodokumentace je možné 
získat případně názor odborníka 
na dendrologii. 

Ing.Tomáš Pulchart
vedoucí OŽP

Na druhém letošním zasedání za-
stupitelstva města, které se konalo 
29. dubna, se rozhodovalo o tom, 
zda budou prodány kasárna. Město 
mělo nabídku na odkup, zastupite-
lé se však jednohlasně shodli, že 
by to nebylo v zájmu města. „Je 
to dobrá pozemková rezerva, kte-
rá může sloužit jako malá městská 
zóna,“ uvedl například zastupitel 
Jindřich Brunclík. Prodej tak nebyl 
schválen – pro zamítnutí žádosti o 
prodej bylo 24 zastupitelů, tři se 
zdrželi a nikdo nebyl proti.

Ten, kdo rád nakupuje u místních 
dodavatelů a malých obchodníků 
s „domácími“ výrobky, se dočká 
možnosti nakoupit si u nich přímo 
v Bílině.
Město pořádá pod záštitou hejt-
mana Oldřicha Bubeníčka a ve 
spolupráci se spolkem Český 
um – Artificium Bohemicum 
ve středu 27. května od 9:00 do 
16:00 Farmářský trh na Míro-
vém náměstí. 

Trh nabídne například ovoce, ze-
leninu, sadbu, pečivo, uzeniny, 
koření a další. Lidé tak mohou 
využít první příležitosti nakoupit 
si kvalitní potraviny od malých 
výrobců a pěstitelů, aniž by muse-
li dojet do sousedních měst.
Od 14.00 farmářské trhy zpestří 
svým vystoupením komorní dívčí 
soubor Komořinka, Pěvecký sbor 
ZUŠ, instrumentální soubor Vinyl 
Band a kapela EXIT (rock-pop).

Přibližně od poloviny dubna do-
volilo počasí městským technic-
kým službám začít s opravami 
výtluků po zimě. Výtluky začaly 
mizet 13. dubna.
Opravy silnic jsou rozděleny 
na tři etapy. V první byly opra-

veny větší výtluky, v druhé se 
pak odstraňovaly menší díry v 
přilehlých uličkách a výtluky 
na Mírovém náměstí. Posled-
ní etapa slibuje opravu zbytku 
děr, které se nachází v katastru 
města.

Nové vedení města chce zbourání 
kasáren řešit nejspíše dotací. Ty už 
se podávaly i v minulých letech. 
Do roku 2010 byl opakovaně vy-
hlašován program z Ministerstva 
pro místní rozvoj s názvem Podpo-
ra úprav bývalých vojenských are-
álů, kde město žádalo, ale Bílina 
byla zařazena do seznamu náhrad-
níků a dotace byla velmi nízká.
Jasným signálem nového vedení 
tedy je, že město si chce kasár-
na i nadále ponechat a časem je 
zbourat. JaS

Foto: Václav Weber
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Přípravná třída na ZŠ Aléská zatím nebude

Pokácení vrby bílé u KC Fontána

Přípravné třídy se v současnosti 
otevírají na ZŠ Lidická a ZŠ Za 
Chlumem. I poslední bílinská zá-
kladní škola měla o její zřízení 
pro příští školní rok zájem, ale se 
svou žádostí u rady města neuspě-
la. Už třetím rokem tak tato škola 
přípravu pro děti s odkladem po-
vinné školní docházky v posled-
ním roce před jejím zahájením 
nebude mít. Naposled ji otevřela 
v roce 2012.
„Na naší škole byla přípravná tří-
da pět let. Pro nedostatečný počet 
dětí ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí poslední dva roky 
otevřená nebyla. Nyní jsem o ni 
žádala proto, že se mění zákon  
a podle nového znění by uchazečů 
bylo dost,“ vysvětlila zájem ředi-
telka školy Božena Holková.
Rada města je však jiného názoru 
a žádost tak na své deváté schůzi 
konané 21. dubna zamítla. Důvo-
dem je, že se do přípravné třídy 

hlásilo 12 dětí, přičemž však pět 
z nich patří do spádové oblasti 
ZŠ Lidická a ZŠ Za Chlumem. 
„Tyto dvě školy mají dlouhodobé 
zkušenosti se vzděláváním dětí  
z rozmanitého sociokulturního 
prostředí, u kterých je předpoklad, 

že se zařazením do přípravné třídy 
vyrovná jejich vývoj. Přípravné 
třídy by měly být zřizovány tam, 
kde z různých příčin nejsou na-
bídky a možnosti, které poskytují 
mateřské školy, dostačující, což se 
netýká našeho města. V současné 

době je o umístění do mateřských 
škol malý zájem, evidujeme 67 
volných míst,“ objasnila zamítavé 
stanovisko rady města první mís-
tostarostka Veronika Horová.
Přípravná třída se zřizuje pro děti 
ze sociokulturně znevýhodňují-
cího prostředí k bezproblémo-
vému začlenění do vzdělávacího 
procesu od 1. ročníku základní 
školy. Základem je organizova-
ná činnost dětí – různé druhy her 
(didaktické, konstruktivní, sou-
těživé), rozhovor, učení, vycház-
ky, pracovní, pohybové, hudební  
a výtvarné činnosti. 
Těžiště práce spočívá v rozumové 
výchově, skládající se z několika 
složek (jazykové a komunikativ-
ní výchovy, rozvoje matematic-
kých představ a rozvoje poznání)  
a v rozvíjení zručnosti a praktických 
dovedností dětí. Velký význam má 
pro tyto děti také výtvarná, hudební 
a tělesná výchova. JaS

Z důvodu častých dotazů obča-
nů města Bílina ohledně poká-
cení vrby chceme informovat 
obyvatele města, že došlo k 
pokácení dřeviny vrby bílé (Sa-
lix alba) v blízkosti kulturního 
centra Fontána. K pokácení 
dřeviny městem došlo na zákla-
dě povolení MěÚ Bílina odboru 
životního prostředí z několika 
důvodů:
1.  prorůstání kořenového systému 

stromu do kanalizace, kdy koře-
ny zasáhly jak kanalizační pří-
pojku ke kulturnímu domu Fon-
tána, tak hlavní kanalizační řád.

2.  vitalita vrby byla snížená ne-
bezpečným narušením báze 
kmenu hnilobou dřeva způso-
benou dřevokaznou houbou, 
viz fotografie.

Na vzniklém místě, bude pro-
vedena ve spolupráci s Doly 
Bílina náhradní výsadba na 
základě, které zde budou vy-
sazeny, nízké původní dřeviny  

a okrasné keře se štěrkovým lo-
žem (tzv. kačírkem).
Pro ilustraci přikládáme také foto-

grafii na které je vidět, jak to vypadá 
uvnitř kmene obdobně zasaženého 
stromu hnilobou, která byla poříze-

na letos při kácení lípy na místním 
hřbitově v Bílině.
Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Rada města Bíliny na svém zase-
dání dne 12.  5. 2015 vydala Na-
řízení č. 3/2015 Tržní řád, který 
zakazuje podomní a pochůzkový 
prodej. Vydáním tohoto nařízení 
se radní města snaží ochránit obča-
ny před nekalými praktikami a ne-
vybíravým chováním podomních 

prodejců a prodejců na veřejném 
prostranství bez mobilní provo-
zovny – stánku. Nařízení neome-
zuje konání akcí sportovního ani 
kulturního charakteru a rovněž ne-
omezuje prodej v předzahrádkách 
ani konání trhů.  Jedná se přede-
vším o prodejce pobíhající po ve-

řejném prostranství a o prodejce, 
kteří obtěžují občany v domácnos-
tech.  Toto nařízení nabude účin-
nosti patnáctým dnem po vyvěšení 
na úřední desce. Poté již nebude 
možné nabízet zboží ani služby  
v domácnostech bez předchozí ob-
jednávky. Pokud by k těmto situa-

cím přece jenom docházelo, nechť 
občan zavolá na Městskou policii 
na telefonní číslo: 417 810 999, 
která bude toto řešit jako porušení 
nařízení města a uloží pokutu.   

Ing. Eva Brodská
vedoucí obecního 

živnostenského úřadu

Přípravná třída na ZŠ Aléská v příštím školním roce opět nebude
 Foto: JaS

Vnitřek kmene lípy obdobně zasaženého hnilobouDřevokazná houba na kmeni vrby
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O školky nouze není
Ve čtvrtek 9. dubna se jako každý 
rok konaly zápisy dětí do mateř-
ských škol. Zatímco v jiných měs-
tech se o místa ve školkách „boju-
je“, v Bílině to není zapotřebí. Míst 
je dostatek a rodiče nemuseli mít 
obavy, že se jejich dítě do školky 
nedostane, pokud splní kritéria. 
Dostatečnou kapacitu mají i jediné 
jesle ve městě v Žižkově údolí.
Celkem přišlo do školek v den zápi-
su 72 dětí, další dorazily i v dalších 
dnech. Nejvíce dětí si v den zápisu 
našlo cestu do MŠ Síbova, a to rov-
ných 20. Nejméně jich přišlo do MŠ 
Za Chlumem a do MŠ v Aléské, do 
obou shodně pět dětí. Do MŠ Čap-
kova se přišlo podívat 14 dětí, do 
MŠ Maxe Švabinského 16 dětí a do 
MŠ v Žižkově údolí 12 malých klu-
ků a holek. Atmosféru v některých 
školkách okusí i děti, kterým ještě 
1. září nebudou tři roky.
Největší školkou je „Čapkárna“  
s kapacitou 100 dětí. MŠ Za 

Chlumem může mít maximálně 
75 dětí, MŠ Maxe Švabinského  
č. 664 také 75 a Maxe Švabinské-
ho č. 668 50 dětí. Kapacita MŠ 
Síbova je 65, MŠ Žižkovo údolí 
a MŠ Aléská shodně po 50 dětech. 
Obecně se přednostně přijímají 
děti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docház-
ky, důležitý je také trvalý pobyt  
v obci, svou roli hraje i souroze-
nec ve školce a zaměstnanost ro-
dičů. Nicméně tato kritéria byla 
letos díky dostatečným kapacitám 
školek pouze v teoretické rovině.
Mateřské školy se nebrání přijímá-
ní ani dětí se zdravotním postiže-
ním, záleží však na druhu a závaž-
nosti: „S lehkým zdravotním posti-
žením občas dítě přijmeme, záleží 
na charakteru a stupni postižení, 
zda vyhovují prostory, péče, vy-
bavení atd.,“ shodují se ředitelky. 
Do MŠ Maxe Švabinského chodí 
například dítě s dysfázií nebo dítě  

s částečným autismem. Obě ne-
moci byly zjištěny až v průběhu 
docházky do školky. Pro tyto děti 
je zajištěn asistent pedagoga. Bez 
něj je to však složitější: „Spíše od-
kazujeme na Speciální MŠ v Tep-
licích. V kolektivu 25 dětí nejsme 
schopny zabezpečit potřebnou 
individuální péči,“ vysvětluje ředi-
telka školek Síbova, Aléská a Žiž-
kovo údolí Zdeňka Heinrichová.

Také jesle otevřely dveře všem 
dětem, které přišly k zápisu. Bylo 
jich celkem 16 a všechny budou 
přijaty. Kapacita jeslí je 20 dětí, 
tři zůstávají od loňska.
Díky volným místům školky přijí-
mají děti i nadále. Například školka 
v Žižkově údolí má stále volných  
7 míst, v Aléské ještě 8. V den zápi-
su zbývalo 17 míst také v MŠ Čap-
kova a Za Chlumem. JaS

Černé skládky znovu
Boj města s černými skládkami 
nemá konce. Opakovaně se sklád-
ky objevují zejména na odlehlých 
místech, například v okolí bývalé 
kotelny na Teplickém Předměstí,  
v prostoru kolem garáží u bývalé pa-
sovky Za Chlumem či také v Důlní 
ulici a Na Výsluní.
Jedním z posledních míst, které 
zlákalo k založení skládky, byl 
prostor nad farou Československé 
církve husitské. Dlouho své okolí 
však nehyzdila a byla rychle ukli-
zena. Udržovat všechna místa čistá 
však stojí peníze i energii, a pokud 
jde o pozemek ve vlastnictví měs-
ta, úklid zajistí Městské technické 
služby Bílina a zaplatí město, tedy 
v konečném důsledku my všichni.
Městská policie riziková místa čas-
to kontroluje, ale není v její moci je 
zcela ohlídat. „Pokud někdo založí 

skládku v lese nebo odlehlých mís-
tech, není šance ho chytit při činu. 
To se daří spíše v sídlištích, kde 
jsou svědci nebo kamerový systém. 
Těchto případů, kdy lidé odloží 
nějakou věc v okolí kontejneru, je 
dost a posledních několik let nám 
lidé už i častěji volají, protože chtě-
jí mít kolem sebe pořádek,“ popsal 
situaci tiskový mluvčí městské po-
licie František Krejčí. Na některých 
místech jsou také fotopasti, ale ani 
ty zatím nepřinesly v boji proti čer-
ným skládkám velký efekt.
Založení černé skládky se řadí 
pod stejný zákon jako odložení 
odpadu, např. nábytku, koberce, 
televize atd., v okolí kontejnerů 
či popelnic. Jedná se o přestupek  
a ve správním řízení se může 
pokuta vyšplhat až na 50 tisíc 
korun. JaS

Rybí populaci v Bílině 
posílily další tisíce kusů
O k o u n i , 
cejni, jelci 
jeseni, jelci 
tloušti, per-
líni, plotice 
i ostroretky 
stěhovavé. 
C e l k e m 
4 000 kusů 
ryb se nově 
p r o h á n í  
v řece Bíli-
ně. Společ-
ně je vysadily Unipetrol a Český 
rybářský svaz (ČRS), kteří dlou-
hodobě spolupracují na zarybně-
ní toku. Od roku 2010 společně 
vypustily do Bíliny několik tun 
ryb.
„Těší nás, že se rybám v řece 
daří. Klademe důraz na to, aby 
byly jednotlivé druhy vypouště-
ny v místech, která jsou pro ně 
vhodná. Máme potvrzeno, že je 
to dobrá strategie a životní pod-
mínky rybám svědčí – kontrol-
ní odlovy totiž prokázaly, že se 
některé druhy začaly samy roz-
množovat,“ řekl Mikuláš Duda, 
manažer tiskového oddělení spo-
lečnosti Unipetrol. 
„Ryby pochází ze speciálního 
chovného zařízení v Chabařovi-
cích. Ve středu ráno jsme naložili 
tři auta a rozvezli ryby do různých 

lokalit. Tentokrát jsme je vypou-
štěli v Českých Zlatnících, ve 
Lbíně a Stadicích, kde jsou pro ně 
dobré podmínky,“ vysvětlil Vác-
lav Jelínek, hospodář Českého 
rybářského svazu, Severočeského 
územního svazu. Z celkových 300 
kilogramů vysazených ryb měla 
největší podíl plotice obecná. Do-
plnil ji zvláště chráněný jelec je-
sen, dále cejn, okoun, jelec tloušť, 
perlín ostrobřichý a ostroretka 
stěhovavá.
Společnost Unipetrol na obnově 
rybí populace v řece Bílině spo-
lupracuje s Českým rybářským 
svazem (ČRS) od roku 2010. Do 
násady desítek tisíc ryb investoval 
Unipetrol přes 375 000 Kč. Kaž-
dým rokem probíhají dvě vysazo-
vání ryb, vždy v jarních a podzim-
ních měsících. Karel Schön

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, 

že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant-černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý.

■ Stáří: 14 – 19 týdnů.
■  Cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří.  

 Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!

Prodej se uskuteční: v sobotu 20. června 2015
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po – Pá: 9:00 – 16:00 hod., Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

inzerce 0515/Bz
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Průběh zápisů v MŠ Maxe Švabinského Foto: Václav Weber
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Noc kostelů poprvé i v Bílině
Akce s názvem Noc kostelů se letos účastní 
asi 1100 kostelů a modliteben po celé Čes-
ké republice. Koná se v pátek 29. května  
a program letos poprvé připravila i římsko-
katolická farnost v kostele svatého Petra  
a Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským 
sdružením Bílina 2006.
„Lidé se mě ptali, proč se k této akci nepři-
pojujeme. Je to docela známá akce, tak jsem 
se rozhodl, že do toho letos půjdeme. Máme 
nově opravené varhany, tak o ně třeba bude 
zájem,“ řekl místní farář Martin Saj.
Noc kostelů je určena pro co nejšir-
ší veřejnost. Jejím cílem je seznámení  
s křesťanstvím a představení význam-
ných rysů křesťanských církví. Smyslem 
je oslovit, nenuceně nabízet a tímto způ-
sobem zprostředkovat návštěvníkům po-
zitivní zkušenost v souvislosti s církví. 
V přívětivé atmosféře mají návštěvníci 
možnost setkat se s křesťanstvím pro-
střednictvím rozhovoru, hudby, umění, 
zážitku. Noc kostelů je propojena jed-
notným vizuálním stylem a termínem 
v České, Slovenské i Rakouské repub-
lice. Mottem vizuálního stylu je každý 

rok jiný biblický verš, jehož součástí je 
právě slovo „noc“. V letošním roce je to 
verš 139, 12 z Knihy žalmů: „Žádná tma 
pro tebe není temná: noc jako den svítí, 
temnota je jako světlo.“
Návštěvníci bílinského kostela mohou přijít 
mezi 21:00 a 23:00. Na úvod se zájemci do-
zví něco o Noci kostelů a od 21:00 do 22:00 
budou mít možnost podívat se na věž ke 
zvonu a vyzkoušet si varhany – tedy nejen 
se na ně podívat, ale zkusit si na ně i zahrát. 
V další půlhodině bude na řadě přednáška 
specialisty na staré nápisy na zvonech či 
zdech kostelů Jiřího Wolfa z duchcovské-
ho muzea. V poslední půlhodině si pak lidé 
budou moci vychutnat, jak znějí kostelní 
varhany. Jako doprovodný program far-
nost připravila výstavu liturgických oděvů  
i možnost popovídat si s farářem u sklenič-
ky mešního vína či šálku kávy. Kostel bude 
otevřen veřejnosti.
„Nevím, jaký bude o tuto akci zájem, ni-
kdy jsem na Noci kostelů v žádném kos-
tele nebyl, takže nevím, kolik lidí asi cho-
dí. Necháme se překvapit,“ uzavřel farář 
Martin Saj. JaS

III. Filipojakubská noc
v Červeném Újezdu

V pátek 1. 5. se na palouk v Červe-
ném Újezdu slétly malé a velké ča-
rodějnice. Počasí i letové podmín-
ky byly ideální, a tak na košťatech 
postupně přistály v hojném počtu. 
Po slavnostním uvítání přišlo na 
řadu plnění úkolů. Nejprve bylo 
třeba poskládat mapu s plánkem 
pokladu Baby Jagy a následně se 
pustit do jeho hledání. Potom bylo 
třeba přednést u ohně čarovné zaří-
kávadlo. S tím už pomohly malým 
čarodějkám ty velké a zkušené. 
Nakonec došlo i na MORANU, 
když ji pohltily plameny, byla ze 
vsi vyhnána zima a přivoláno jaro. 
A potom už nebránilo nic tomu, 
aby si všichni po dobře odvedené 
práci s radostí opekli buřtíky.

( Fotoalbum lze shlédnout na FB : 
O.s. VESELÝ VENKOV )

Za o.s. Soňa Jermanová

Česká televize
v bílinském DDM

V bílinském domě dětí a mládeže 
točila 6. května televize na trénin-
ku kendó. Natáčel se pořad  Wifi-
na. Je to pravidelný magazín ČT 
pro děti o vztazích a společnosti, 
přírodě a ekologii, módě a desig-
nu i nových technologiích.
Tvůrci pořadu se tentokrát rozhodli 
natočit díl o samurajích. Samurajové 
byli bojovníci sloužící svému pánu, 
jejich hlavně používanou zbraní 
byly meče. Cvičili takzvané kendžu-
cu (školu boje s mečem), ze kterého 
se postupem času vyvinulo kendó 
jako přímý následovník samurajů. 
ČT kontaktovala manžele Ziegelhei-
movi, nejvyšší autority kendó v ČR, 
působící právě v Bílině, s žádostí  
o natáčení tréninku dětí a s prosbou 
o krátký rozhovor. Dohodli se, že 

pro natáčení nejvhodnější prostře-
dí bude bílinský domeček v rámci 
pravidelného tréninku oddílu kendó 
SanDóMon Bílina.
Moderátory pořadu jsou děti. Tento-
krát přijela sympatická Tereza, která 
ve Wifině zkouší vše, co se dá dělat 
ve volném čase. Natáčení proběhlo 
hladce a v pohodě. Naši mladí ken-
disté předvedli hodně z toho, co umí, 
byť jsou v pořadu spíše pozadím pro 
hlavní protagonistku Terku. Ta divá-
ky seznámí se základními principy 
samurajů. Kendó si i sama vyzkouší 
a vyzpovídá naší trenérku Janu Zie-
gelheimovou – co to kendó vlastně je?
Pořad se pravidelně vysílá na 
„déčku“ v pátek odpoledne, díl 
natáčený v Bílině se bude vysílat  
5. června 2015.

Prodám byt 2+1+lodžie
o velikosti 56 m2 v Bílině

Volejte na telefon:  734 796 300

V bytě jsou plastová okna, v kuchyni se 
žaluziemi. V kuchyni zánovní kuchyňská 

linka, koupelna částečně z rekonstruována. 
V prvním a druhém pokoji jsou původní 

zachovalé parkety. Byt má nové, dřevěné 
vchodové dveře. Parkování možné před 

domem. Vzhledem k nízkým nákladům na 
bydlení je byt vhodná investice.

BZ-11_NetixSolution_07-15__43x50.indd   118.5.2015   9:35:24

Kostel sv. Petra a Pavla Foto: Václav Weber
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Dům dětí a mládeže 
slavil čarodějnice

Na Dni matek se všichni 
dobře bavili

Setkání po 55 letech
Před 55 lety opustili lavice základní 
školy a netušili, že se po tak dlouhé 
době opět sejdou. Poprvé po 55 le-
tech od ukončení základní školy se 

sešli bývalí spolužáci jedenáctileté 
SŠ v budově současného gymnázia, 
jejíž součástí byla základní škola. 
Bývalí spolužáci využili možnosti 

vidět opět svoje dávné známé z 8. 
A a dorazili v hojném počtu – bylo 
jich 21 z celkového počtu 31 žáků. 
Všichni se dobře bavili a vzájemně 

si vykládali svoje osudy i to, jak se 
mají teď. Setkání po mnoha letech 
se opravdu povedlo a účastníci si 
slíbili, že se uvidí zase za rok.

Ve čtvrtek 7.5.2015 jsme v Kul-
turním Domě Fontána, společně 
s bílinskými Kluby Důchodců, 
oslavili DEN MATEK. Příjem-
né taneční odpoledne úvodním 
slovem a hlavně poděkováním 
všem maminkám zahájil spolu 
s radními města Bíliny Hejtman 
Ústeckého kraje a zároveň staros-
ta města pan Oldřich Bubeníček. 

Své dovednosti představily malé 
mažoretky z Duchcova a také děti 
z kroužku Aerobic z DDM Bílina 
pod vedením cvičitelky paní Věry 
Ryjáčkové. Tanečním odpoled-
nem provázela kapela Malá muzi-
ka z Chomutova. Návštěvníci od-
cházeli spokojení až ve večerních 
hodinách.

Petra Běhálková

30. dubna v DDM proběhl 
čarodějnický rej na zahradě 
DDM. Zahrada se zaplnila 

různými postavami ze země čaro-
dějnic a čarodějů. Pro děti byla při-
pravena diskotéka a soutěže s Hon-

zou s Dancemission. Děti si opekly 
buřty a pohrály si na zahradě DDM. 
Také si mohly nechat namalovat 
různé motivy na obličej. Čarodějnic-
ké odpoledne se moc povedlo a my 
se můžeme těšit na další akce DDM.
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Pohoda a relax na Májovém jarmarku
Kdo si letos našel čas na tradič-
ní Májový jarmark, určitě ne-
prohloupil. Konal se v sobotu  
2. května na obvyklých místech 
na Kyselce a jeho program byl 
bohatý. Počasí venkovní zábavě 
jen nahrávalo.
První návštěvníci přišli ještě před 
začátkem. Celou akci zahájily 
místostarostky Veronika Horová  
a Zuzana Bařtipánová. Po celý den 
se lidé mohli bavit na historické 
scéně, kde byl tábor gladiátorů, tvo-
řivé dílny a různé soutěže. Scéna 
U Kádi patřila příznivcům tradiční 
dechovky a kapelám Ledecká du-
dácká muzika, Pepíno band a Duo 
Hvozdovi. Na své si přišly i děti. Na 
dětské scéně měl svůj tábor Dům 
dětí a mládeže, vystoupila dětská 
divadla, v jejím sousedství si mohly 
děti zajezdit na koních, ale také se 

a Fešáci Tomáš Linka. Neodmys-
litelnou součástí těchto kapel byl 
také Michal Tučný, jehož písně při-
jela oprášit kapela Michal Tučný re-
vival. A písně zněly skutečně jak od 
samotného Michala Tučného. „Ja-
kékoliv inovace odmítám do jeho 
písní dávat. Chci, aby se zachoval 
originál, aby si lidé pamatovali, jak 
zněly v podání Michala Tučného,“ 
řekl frontman kapely Rosťa Fišer. 
Zachovat věrnost se mu daří nejen 
v písních, ale i v celkovém dojmu: 
„To, že se mu podobám vzhledově  
i hlasem, lidé často říkají, ale já 
jsem pro to nic neudělal. Na jeho 
písničkách jsem vyrostl a mám je 
hodně rád, tak jsem se rozhodl dál 
šířit jeho odkaz a založit kapelu. 
Podoba přišla zcela mimoděk.“
Známá jména byla slyšet také  
v letním amfiteátru. Úvod obstara-
la kapela Lucie revival, pokračoval 
Luboš Pospíšil, Laura a její tygři a 
nakonec přišel hlavní tahák jar-
marku – ostravská skupina Buty.
„Letošní jarmark mohu hodnotit 

poděkovat představitelům měs-
ta Bílina za aktivní spolupráci při 
přípravě akce. Věřím, že se u takto 
vydařených akcí budeme s občany 

užijí své a odevšad hraje příjemná 
muzika. Opravdu se nám tu pěk-
ně relaxuje, je to výborné vytržení  
z všedních dní.“ JaS

vyřádit na dalších atrakcích, jako 
jsou velká trampolína, klouzačka, 
skákadla či autodrom na vodě. Scé-
nu Na Kafáči ovládla country mu-
zika. I tam se přítomní posluchači 
dobře bavili nejen poslechem, ale 
také tancem. Velkým tahákem byl 
hlavně známý country zpěvák, 
bývalý člen skupiny Greenhorns  

jako velice povedený. Vše se dařilo. 
Velkou měrou k tomu samozřejmě 
přispělo počasí. Chtěla bych všem 
návštěvníkům jarmarku poděkovat 
za přispění k příjemné atmosféře 
sobotního dne. Také bych chtěla 

města setkávat často,“ zhodnotila 
celou akci ředitelka KC Kaskády 
Halka Žáčková. Pohodovost jako 
hlavní atribut uvedl také jeden  
z návštěvníků: „Moc se mi tu líbí, 
je krásně a je tu pohoda. Děti si 

Návštěvníci si mohli užít i show 
známé skupiny Laura a její 
tygři Foto: Václav Weber

Kapela Michal Tučný revival věrně připomněla umění 
nejznámějšího českého country zpěváka  Foto: Václav Weber

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 20. 5. 2015 jsme vzpomněli 
již 1. výročí úmrtí našeho manžela, 

tatínka, bratra a dědečka 
pana Jaroslava Tvrdého.

Stále s láskou vzpomínáme.

Zlatým hřebem celého jarmarku bylo vystoupení ostravské skupiny Buty Foto: Václav Weber

Na dětské scéně bylo rušno Foto: Václav Weber
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„Sedmikráska – rodinná 
farma“

Den matek v klubu 
důchodců PP I.

Divadelní hra tajemná, 
detektivní i veselá

Odpolední posezení  
a povídání ve středu  
6. května na „Čaji  

o páté“ se setkalo s velkým ohla-
sem. Neslo se v duchu bylinek 
– jejich druhů, sběru a výhradně 
ručním zpracování sirupů, čajů, 
bylinných směsí a mastí, domá-
cích receptů, podpory imunity, 

detoxikace organismu a také ro-
dinného života na farmě, ochut-
návky bylinných čajů a sirupů. 
Na závěr měli posluchači besedy 
možnost zakoupení výrobků, kte-
rých bylo nepřeberné množství.
Besedu v úvodu zpestřilo vy-
stoupení žáků ZUŠ G. Waltera  
v Bílině. MěK

Opět se sešlo velké množství dů-
chodců. V klubu vládla příjemná 
atmosféra, všichni jedli, pili, zpí-
vali či tancovali, zkrátka se dobře 
bavili. Mezi přítomné zavítal sta-
rosta města Bíliny O. Bubeníček, 
1. místostarostka Mgr. V. Horo-

vá, starostka Velkých Žernosek  
L. Pafelová, Mgr. A. Spáčilová, 
kteří popřáli všem přítomným že-
nám vše nej… ke Dni matek. Ni-
komu se ani nechtělo domů, těší 
se na další setkání.

Růžičková Eliška

Tak by se dala charakterizovat 
divadelní hra, se kterou přije-
lo Divadlo Bez Hranic v úterý  
14. dubna. Jmenovala se Policejní 
prezident aneb inspektor Smith 
zasahuje a přijeli ji bílinským 
divákům sehrát herci zvučných 
jmen jako například Jan Rosák, 
Kateřina Březinová či Martina 
Balážová.
Děj hry se točí kolem pátrání 
po bezhlavém rytíři, kterého 
si vymyslel, vytvořil a také 
jej hraje český policista kapi-
tán Černý. Částí své bytosti si 
přeje, aby se do Čech vrátila 
láska, současně se však snaží 
odvést pozornost od závažněj-
ších kauz. K případu je při-
zván na slovo vzatý odborník 
z Anglie inspektor Smith. Bě-
hem své mise se setkává ne-
jenom s českým kolegou, ale 
také s psychoanalytičkou Ka-
milou, s její mladou pomoc-
nicí Danielou a s politikem 

Václavem, který je bývalým 
manželem Kamily. 
Nakonec je zápletka, která 
umožňuje rozehrát celou řadu 
vtipných situací, vyřešena  
k obecné spokojenosti. Postavy 
hry si ani nestačí všimnout, jak 
moc svým chováním a vyjad-
řováním odpovídají stereoty-
pům, jež jsou s jejich profesemi 
obecně spjaté.
Každá z postav má svůj jasný 
charakter – diváci zjistí, kam až 
se může při své praxi propraco-
vat vzdělaná a rozvedená, ale 
poněkud bláznivá psycholožka, 
která pečuje o tzv. celebrity, in-
spektor Smith je geniální, Vác-
lav je seladon a bývalý vědec, 
kapitán Černý je tak trochu vy-
šinutý.
Diváci, kteří si na tuto hru našli 
čas a přišli do divadla, nelitovali. 
Propracovaná hra plná vtipu a dů-
myslu pobavila, nadchla i příjem-
ně odreagovala. JaS

ELE Ledvice

Děti z MŠ Žižkovo údolí jely na 
poznávací výlet do ELE Ledvice. 
V informativním centru je přivíta-
la milá průvodkyně, která dětem 
zajímavě vyprávěla o elektrárně a 
o tom, jak vznikalo uhlí a promítla 

jim film v projekci 3D. V suteré-
nu budovy si děti pohrály – sklá-
daly puzzle, chytaly žáby, vozily 
„uhlí“… Výlet se opravdu vydařil 
a děti jsou bohatší o další vědo-
mosti a zážitky. Učitelky MŠ
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Král má korunu,  
anděl má nebe,
a já mám, maminko, 
nejradši Tebe!

Startuj koště, neváhej, 
čeká na tě velký rej!

Moje milá matičko, 
dávám Ti své srdíčko.
Hubičku Ti z lásky dám, 
protože Tě ráda mám.

Ve Švabince se vylíhli 
motýli

Tuto krásnou básničku se naučily 
děti z MŠ Žižkovo údolí. Pro svou 
maminku vyrobily srdíčko, oz-

dobnou mašli a korálkový dárek. 
Děti pracovaly s velkým zaujetím 
a radostí. Učitelky MŠ

V úterý 5. 5. 2015 nezůstalo žádné 
oko suché. Byl to velký den pro děti 
z MŠ Aléská, které si připravily pří-
jemné vystoupení těch nejmenších. 
Střídal se zde zpěv s tancem či 
přednesem, hrou na hudební nástro-

je. Děti se snažily ze všech sil. Na 
závěr svým maminkám přednesly 
báseň jen o té své mamince. Daly 
jim sladkou pusinku s přáníčkem  
a květinou. Dík patří i p. učitelkám.
 Růžičková Eliška

Na 30. duben jsme se v mateřské 
škole Síbova těšili již od pondělí. 
Čekal nás velký slet čarodějnic-
kých učňů. 
Ale ještě den předtím jsme vyje-
li nasát atmosféru a znalosti do 
Muzea čarodějnic v Kadani. Zde 
paní učitelky složily zkoušky, aby 
získaly výuční list a oprávnění  
k dalšímu vzdělávání nových na-
dějných čarodějnic a čarodějů.
Konečně přišel ten den – Velký 
slet. Všichni přiletěli včas a ustro-
jeni po čarodějnicku. Nastal čas 
zkoušení znalostí a odvahy.
K získání výučního listu v oboru 
čarodějnickém bylo potřeba splnit 
různé úkoly.
Když se slétli všichni učni a učni-
ce, nastal čarodějnický sněm, kde 
se každý učeň představil a přednesl 
zaklínadlo. Za splnění úkolu si učni 
mohli vylovit z kotlíku dobrotu. 
Následovaly závody pavouků za 
obrovské podpory „diváků“. Soutě-

že se také zúčastnily vyučující čaro-
dějnice, které se u toho ještě stačily 
pohádat o to, která je nejkrásnější. 
Pokračovalo se mícháním lektvaru 
z netopýřího mléka. Dalším úkolem 
pro získání výučního listu v oboru 
čarodějnickém bylo lovení hmyzu 
ve slizu (uvařený puding ve vodě). 
Odvážlivci dokonce ochutnali.  
V oboru psaní drápem (grafomoto-
rika) bylo úkolem pomoci uplést pa-
voučkovi pavučinu a sledovat cestu 
čarodějnice při letu na koštěti.
Ke složení zkoušek zbýval posled-
ní úkol. Cíl a úkol byl jasný. Dojít 
nejkratší cestou na náměstí vystra-
šit kolemjdoucí, najít cestu do cuk-
rárny, vybrat si zmrzlinu a sníst ji.
Po návratu na základnu bylo 
zhodnocení zkoušek a předání 
„Výučního listu v oboru čaroděj-
nickém“. Zkoušky úspěšně složili 
všichni přítomní učni a učnice.
Více na www. ms.sibova-bilina.cz

 Jiřina a Lenka ze třídy Soviček

Děti ve 2. třídě MŠ Švabinského 
měly možnost pozorovat líhnu-
tí motýlů. Po dobu 14 dnů děti 
pozorovaly housenky, které se 
zakuklily. Další týden byl pro 
děti „nekonečný“. První cesta při 
příchodu do školky vedla k síťce  
s kuklami s otázkou „paní učitel-
ko, už se vylíhli ?“

Až jednoho dne jsme se všichni 
dočkali, v síťce létalo pět motý-
lů. Nakrmili jsme je kousky po-
meranče, aby mohli sát sladkou 
šťávu a jako správní ochránci 
přírody jsme je vypustili do 
přírody. 

Iveta Koželuhová, 
Soňa Košútová
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Pátek 22. května od 17:30 hodin

SAN ANDREAS – 3D
USA/Katastrofický/ Dobrodružný/. 
České titulky.
Potom co dá o sobě vědět ne-
chvalně známý tektonický zlom 
San Andreas a vyvolá v Kalifor-
nii zemětřesení o síle 9 stupňů 
Richterovy škály, vydává se pilot 
průzkumného a záchranného vr-
tulníku a jeho bývalá manželka 
na cestu z Los Angeles do San 
Franciska zachránit jejich dceru. 
Drama začíná …
Hrají: Dwayne Johnson, Alexan-
dra Daddario, Carla Gugino
Vstupné: 140,- Kč/107 minut 

Náš tip:
Pátek 22. května od 20:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Ondřej Vetchý a Simona Sta-
šová jako manželský pár řeší v 
komedii Život je život milostné  
a životní eskapády svých tří dcer, 
ale především svoje vlastní. Za 
snímkem stojí autoři úspěšné 
veselohry Láska je láska, oproti 

„Lásce“ ale „Život“ slibuje více 
humoru, fantazie a bláznivých si-
tuací. Jak už to tak v životě bývá. 
Ondřej Vetchý se navíc ve filmu 
objeví ve dvojroli dvou zcela roz-
dílných mužů. Hlava rodiny, mo-
rousovitý a přísný František (On-
dřej Vetchý) by po boku svých tří 
dcer rád viděl schopné a úspěšné 
muže. Jenže všechny mají vy-
nikající talent nacházet si pravý 
opak. Nejstarší dcera se musí i se 
svým neúspěšným mužem nastě-
hovat zpět k rodičům a v rámci 
možností se dál snaží otěhotnět. 
Té prostřední se zas neomylně 
lepí na paty jenom naprostí exoti 
a mimoňové. A nejmladší dcera? 
Tak ta je zase milostně úspěšná 
až moc. Je jí šestnáct, je těhotná 
a neví s kým.
Hrají: Tereza Voříšková, Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová 
Vstupné: 110,- Kč/97 minut 

Pátek 22. května od 22:00 hodin

POLTERGEIST – 3D
USA/Horor/Thriller/. České titulky.
Legenda hororového žánru Sam 
Raimi přichází s úplně novým 

zpracováním klasického příběhu 
o rodině, jejíž poklidný život se 
obrátí naruby, když se v jejich 
domě začnou dít podivné věci. 
Útoky děsivých bytostí se stále 
stupňují a rodina musí čelit nej-
horší noční můře ve chvíli, kdy 
zmizí jejich nejmladší dcera.
Vstupné: 150,- Kč/97 minut/

Sobota 23. května od 17:30 hodin 

AVENGERS:AGE OF ULTRON – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/. 
Český dabing.
Pokus miliardáře Tonyho Starka 
oživit program na udržení celo-
světového míru skončí nezdarem 
a největší hrdinové světa, včetně 
Iron Mana, Kapitána Ameriky, 
Thora, Neuvěřitelného Hulka, 
Black Widow a Hawkeye musí 
čelit děsivému nebezpečí. V sázce 
je osud celé planety. Povstane zlo-
volný Ultron a jenom Avengers 
mu mohou zabránit v uskutečnění 
ďábelských plánů. Nová křehká 
spojenectví a nečekané zvraty 
jsou zárukou vzrušujícího a jedi-
nečného akčního dobrodružství 
globálních rozměrů.
Hrají: Chris Evans, Chris Hem-
sworth, Robert Downey Jr., Mark 
Ruffalo
Vstupné:155,-/děti do 15 let 
135,- Kč/150 minut
 

Sobota 23. května od 20:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 110,- Kč/97 minut 
 

Neděle 24. května 15:00 hodin

POPELKA – 2D
USA/Dobrodružný/Drama/
Rodinný/Romantický/Fantasy/. 
Český dabing.
Děj snímku Popelka sleduje osu-
dy mladé Elky (Lily James), jejíž 
otec, kupec, se po smrti její matky 
znovu ožení. Elka má svého tatín-
ka velice ráda, a tak se snaží ke 
své nové maceše (Cate Blanchett) 
a jejím dvěma dcerám Anastázii 
(Holliday Grainger) a Drizele 
(Sophie McShera) chovat vstříc-
ně, a dělá všechno proto, aby se ve 
svém novém domově cítily dobře. 
Když ale Elčin otec nečekaně ze-
mře, Elka zjistí, že je vydána na 
milost své nové žárlivé a kruté 
rodiny. Zanedlouho se z ní stane 
obyčejná služka, věčně umouněná 
od popela, které ostatní posměšně 
říkají Popelka. 
Hrají: Cate Blanchett, Helena 
Bonham Carter, Hayley Atwell 
Vstupné: 80,- Kč /105 minut 

 Pátek 29. května  od 17:30 hodin 

ŠÍLENÝ MAX:ZBĚSILÁ CESTA – 3D
Austrálie/Sci-Fi/Akční/Dobro-
družný/Thriller/. České titulky.
Šílený Max, pronásledovaný svou 
pohnutou minulostí, je přesvědčen, 
že jediný způsob jak přežít, je vydat 
se na osamělou pouť. Narazí však 
na skupinu prchající pustinou ve 
vyzbrojeném obrněném vozidle, 
v jejímž čele stojí elitní Imperator 
Furiosa. Citadelu, odkud prchají, 
tyranizuje Immortan Joe, kterému 
kdosi odcizil něco nenahraditel-
ného. Rozzuřený vojenský vůdce 
svolá všechny své gangy a ve vyso-
kooktanové silniční válce nemilo-
srdně pronásleduje prchající rebely.
Hrají: Tom Hardy, Nicholas 
Hoult, Charlize Theron
Vstupné: 140,- Kč/112 minut 
 

Pátek 29. května od 20:00 hodin

AVENGERS:AGE OF ULTRON – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/
Sci-Fi/. Český dabing.
Vstupné:155,-/děti do 15 let
135,- Kč/150 minut
 

Sobota 30. května od 17:30 hodin 

SAN ANDREAS – 3D
USA/Katastrofický/ Dobrodružný/. 
České titulky.
Vstupné: 140,- Kč/107 minut 
 

Sobota 30. května od 20:00 hodin 

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 110,- Kč/97 minut 
 

Neděle 31. května od 15:00 hodin 

MALÁ Z RYBÁRNY – 2D
ČR/Loutkový/. Český dabing.
Hluboko pod mořskou hladinou, 
doprovázen rybím orchestrem, 
vypráví hlas moře příběh Moř-
ského krále a jeho dcery Malé. 
Stejně jako mnozí jiní opustil 
král se svou stařičkou matkou  
a třemi dcerami Malou, Prostřední  
a Nejstarší vydrancované vody  
a odešli žít mezi lidi. V potemnělé 
rybárně uprostřed přístavní čtvrti 
plné přistěhovalců žijí teď jedno-
tvárný život plný práce a osamě-
ní. Jednoho dne vstoupí do jejich 
rybího obchodu sebevědomý, 
pohledný, ale poněkud neurvalý 
mladý muž Baron. Malá je mu-
žem i dunivou hudbou, která jej 
doprovází, naprosto okouzlená. 
Od této chvíle se život Malé a její 
rodiny změní.
Film bude uveden v českém 
znění.
Vstupné: 110,- Kč/75 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Kulturní servis
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Den dětí se slaví už 65 let Město uctilo památku 
obětí 2. světové války

Taneční kurz 
pro začátečníky 2015

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM BÍLINA

Cena kurzu: chlapci, dívky – 1 200,-Kč
Doklad o zaplacení přineste ke kontrole v den zahájení kurzu.

Kurzovné lze uhradit ve dvou splátkách.
Minimální počet účastníků tanečního kurzu je 15 párů.

Výuka:
Tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, blues, rocken-

roll, twist, lambada, merenque.

Nabídka FA DRAHOSLAVA KABOURKOVÁ – ODĚVY:
Po předložení dokladu o zaplacení kurzovného 10 % sleva na nákup 

pánského společenského oblečení a doplňků dle výběru a úpravy 
oděvů dle potřeby.

 Rozpis tanečních hodin 
1. 17. 9. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin
2. 24. 9. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin
3. 1. 10. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin
4. 8. 10. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin

1. Prodloužená
5. 15. 10. (čtvrtek) 18:00 – 21:00 hodin 
6. 22. 10. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin
7. 29. 10. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin

2. Prodloužená
8. 5. 11. (čtvrtek) 18:00 – 21:00 hodin 
9. 12. 11. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin

10. 19. 11. (čtvrtek) 19:00 – 21:00 hodin

Závěrečný věneček
11. 26. 11. (čtvrtek) 18:00 – 22:00 hodin 

vlastimil vondRuŠKa 
husitsKÁ ePoPeJ ii. 

(1416 – 1425 – Za Časů 
heJtmana Jana ŽiŽKy)

Několikadílná 
sága vypráví 
o událostech 
slavné i po-
hnuté doby  
15. století  
v Českém krá-
lovství. Snad 
žádná jiná his-

torická epocha našich dějin není 
v obecných představách tak kon-
troverzní jako právě husitství. Ta 
doba je pro dějepisné líčení o to 
složitější, že obě strany, katolická 
i kališnická, měly svým způsobem 
pravdu, ale obě současně páchaly 
bezpráví. Snad poprvé se v naší 
literatuře objevuje dílo, které se 
odehrává v obou znepřátelených 
táborech, aniž by se jeden upřed-
nostňoval před druhým. Snaží se 
postihnout důvody, proč se chudí 
postavili proti bohatým, prostí pro-
ti vzdělaným, Češi proti Němcům  
a jak dopadl střet rozumných s fa-
natiky. Historicky věrně popiso-
vané události tvoří kulisu čtivého 
a napínavého příběhu rozvětvené 
rodiny Prokopů, jejíž příslušníky 
postaví neúprosný osud proti sobě. 
Druhý díl se odehrává vletech 1416 
až 1425. Rodina Prokopů se rozrůs-
tá a každý její příslušník hledá štěstí 
jinde; nacházíme je v Táboře, mezi 
umírněnými Pražany, na straně 
Rožmberků i v řadách pronásledo-
vaných řeholníků. Kniha popisuje 
růst revolučních nálad v zemi, bu-
dování Tábora, první křižácká ta-
žení do země, zápas o čtyři artikuly 
pražské a smrt Jana Žižky.

Pokračování ze s. 1
Den dětí však nebyl vyhlášen. 
Ve stejný den se v San Franci-
scu konal festival Dračích lodí, 
na jejichž oslavu čínský gene-
rální konzul shromáždil mnoho 
čínských sirotků, aby pouká-
zal na to, že by se společnost 
měla více zabývat blahem dětí. 
Tyto dvě významné události, 
které se staly ve stejný den, 
určily datum oslav Dne dětí, 
který byl ale oficiálně vyhlá-
šen až v roce 1950 jako Den 
pro ochranu dětí. Od té doby 
oslavy probíhaly každý rok. 
Některé státy převzaly datum  
a postupně se ze Dne pro ochra-

nu dětí stal Den dětí nebo také 
jiným názvem Mezinárodní den 
dětí.

Zdroj. www.wikipedia.cz

Další dny věnované dětem
Během roku se připomínají i jiné 
významné dny věnované dětem, 
například:
■  Mezinárodní den dětí, které se 

staly obětí agrese
■  Mezinárodní den za odstranění 

práce dětí
■  Den afrického dítěte
■  Mezinárodní den mládeže
■  Mezinárodní den ztracených dětí
■  Světový den dětí
■  Den nenarozeného dítěte

Přesně 70 let uplynulo letos  
8. května od konce jednoho z nejkr-
vavějších konfliktů v dějinách lid-
stva. Druhá světová válka si vyžá-
dala miliony lidských životů a další 
miliony doživotně poznamenala.

Ve čtvrtek 7. května byly při této 
příležitosti položeny věnce u pa-
mátníku obětí na městském hřbi-
tově. Pietního aktu se kromě ve-
dení města zúčastnil hojný počet 
dalších lidí.

steve BeRRy
lincolnův mýtus

Co když prezident 
Lincoln pode-
psal dokument, 
který ohrožuje 
současnou po-
dobu Spojených 
států? A co když 
se ten dokument 

ocitl v nesprávných rukách? Je září 
1861. Není všechno takové, ja-
kým se jeví. Tento záhadný vzkaz  
a k němu připojené tajemství pu-
tovaly od jednoho amerického 
prezidenta k druhému, až skončily  
v rukou Abrahama Lincolna. Na 
pozadí krvavých střetů občanské 
války se musí Lincoln rozhodnout, 
jak s třaskavou informací naložit: 
má zachránit tisíce amerických ži-
votů, anebo zabránit tomu, aby se 
mladý národ nenávratně rozpadl 
na kusy? V současnosti vyšetřo-
vání dávných událostí z časů ob-
čanské války rozpoutá politickou 
bitvu mezi Bílým domem a vliv-
ným utažským senátorem. Může  
s tím nějak souviset únos operativce 
amerického ministerstva spravedl-
nosti v Dánsku? Onen muž padl do 
rukou nebezpečného fanatika, který 
je posedlý božskou vizí, že právě 
on má uvést v život slova velkého 
mormonského proroka... Za daných 
okolností nezbývá šéfce zpravodaj-
ské služby nic jiného, než sáhnout 
po telefonu a zavolat svému býva-
lému agentovi do Kodaně. Cotton 
Malone se znovu vydává na životu 
nebezpečnou misi, nad níž se vznáší 
stín dávného Lincolnova tajemství. 
Přestává být jasné, kdo je přítel a kdo 
nepřítel. Jisté je jediné: že v sázce je 
osud Spojených států amerických.

Oběti druhé světové války si přišlo připomenout hodně lidí  
 Foto: Václav Weber
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Rada města na 12. schůzi konané 12. 5. mimo jiné:
schválila:

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Bílinským gym-
náziem, o. p. s., jako příjemcem ve 
výši 27 tis. Kč na školu v přírodě 
pro 27 žáků. 

■  Uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a těmito 
organizacemi jako příjemcem: 

●  a) Podkrušnohorské domovy sociál-
ních služeb Dubí-Teplice, příspěvko-
vá organizace ve výši 15 000 Kč na 
volnočasové aktivity seniorů v roce 
2015,

●  b) Arkadie, o. p. s., ve výši 20 000 Kč 
na léčebný pobyt v termálních lázních 
Harkany-Maďarsko,

●  c) Dětský domov a Školní jídelna, 
Tuchlov 47, ve výši 20 000 Kč na 
volnočasové aktivity dětí v roce 2015, 

●  d) Pure music ve výši 35 000 Kč na 
11. ročník Roots & Blues festival 
2015, 

●  e) Bílinská přírodovědná společnost, 
z. s., ve výši 5 000 Kč na sčítání  
a podporu výskytu ptactva v okolí 
města, 

●  f) Bílinská přírodovědná společnost, 
z. s., ve výši 20 000 Kč na přípravu 
dětí z přírodovědně-turistického oddí-
lu na soutěže v roce 2015.

●  g) Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska, oblast Teplice ve výši  
10 000 Kč na činnost s dětmi a mlá-
deží, 

●  h) TJ zdravotně postižených Nola 
Teplice ve výši 16 000 Kč na podzim-
ní atletiku spastiků, 

●  i) TJ zdravotně postižených Nola 
Teplice ve výši 20 000 Kč na Mist-
rovství ČR v atletice spastiků, 

●  j) Hipodrom Most ve výši 50 000 Kč 
na dostihový den „Jarní cena“,  

●  k) Automotosport Osek, o. s., ve výši 
10 000 Kč na automobilové závody 
do vrchu – Krušnohorský pohár, 

●  l)Svaz tělesně postižených v ČR, Tep-
lice ve výši 10 000 Kč na 30. ročník 
sportovního setkání vozíčkářů, zdra-
votně a mentálně postižených dětí, 

●  m)Atletický klub Bílina ve výši  
35 000 Kč na sportovní závody – běh 
Kyselkou, Bílinská půlka, 

●  n) Velosport team Bílina ve výši  
10 000 Kč na 5. ročník cyklistických 
závodů pro děti do 10 let, 

●  o) SSK 0715 TS Bílina ve výši  
25 000 Kč na organizování střelec-
kých závodů, nákup terčů a úhradu 
energií,  

●  p) SanDoMon Bílina ve výši 20 000 
Kč na závody do Budapešti, Tokia  
a Prahy, 

●  q) SKK Bílina ve výši 6.000 Kč na 
13. ročník kuželkářského turnaje E. 
Altmana, 

●  r) Lawen tenis klub Bílina ve výši  
20 000 Kč na 10 turnajů pro mladší 
žáky, starší žáky, babytenis a minitenis, 

●  s) TJ Sokol Bílina ve výši 30 000 Kč 
na pronájmy, odměny v soutěžích a 
vodácký tábor, 

●  t) AVZO technických sportů a činnos-
tí ve výši 8 000 Kč na krajský přebor 
lodních modelářů a republikové zá-
vody v bikrosu,  

●  u) SK SIAD Bílina ve výši 13 000 Kč 
na 20. ročník volejbalové ligy a turnaj 
pro děti,  

●  v) TJ Sokol Bílina ve výši 50 000 Kč 
na vybavení oddílu Sokoláček – pla-
vidla, pádla a vesty. 

●  w) SKK Bílina ve výši 50 000 Kč na 
energie kuželny,  

●  x) Klub rybolovné techniky Bílina ve 
výši 50.000 Kč na závody Zlatá udi-
ce, Český pohár a Severočeský pohár,

●  y) SHOTOKAN KARATE-DO MA-
SOPUST ve výši 50 000 Kč na závo-
dy Národního poháru a ligy, 

●  z) FK Bílina ve výši 50 000 Kč 
na závody starších žáků a dorostu  
a 5. ročník memoriálu Fr. Veselého. 

■  Ukončení smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání uzavřené mezi 
městem Bílina jako pronajímatelem 
a paní Vladimírou Skřivanovou, by-
tem Bílina jako nájemcem prostor na 
adrese Za Chlumem 820/33, Bílina o 
celkové výměře 45,27 m2 s využitím 
jako prodejna textilu a to k 31. 5. 2015. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu prostor 
na adrese Za Chlumem 820/33, Bílina 
o celkové výměře 45,27 m2 pro využi-
tí jako prodejna.

■  Zveřejnění záměru pronájmu pro-
storu sloužícího podnikání na adrese 
Mírové náměstí 87, Bílina, přízemí  
o celkové výměře 78,36 m2 pro využi-
tí jako prodejna, cestovní kancelář za 
nájemné dle platné směrnice o nájmu 
prostor sloužících podnikání. 

■  Uzavření smlouvy o podnájmu teni-
sových dvorců mezi společností RaSZ 
Bílina, s. r. o., jako nájemcem a LTK 
Bílina jako podnájemcem pro pořádá-
ní mistrovských utkání v kategoriích 
mladší žáci, baby tenis a mini tenis  
a pořádání turnajů v kategoriích star-
ší žáci, mladší žáci, baby tenis a mini 
tenis, klubem LTK Bílina, na období 
květen – říjen 2015, včetně úprav navr-
žených členy valné hromady.

■  Návrh na vypsání výběrového říze-
ní na uzavření smlouvy o podnájmu 
prostor sloužících k podnikání v bu-
dově čp. 904 v ulici Litoměřická, 418 
01 Bílina, za účelem provozování 
nekuřácké restaurace – rychlého ob-
čerstvení v prostoru zimního stadionu  
v Bílině.

■  Žádost ZŠ Za Chlumem o použití 
vlastního fondu investic na pořízení 
interaktivního systému pro příprav-

nou třídu ve výši 108 752 Kč. 
■  Žádost ZŠ Aléská o použití vlast-

ního fondu investic na vybudování 
wi-fi rozvodů pro využití tabletů 
ve výši cca 200 000 Kč a na nákup 
tabletů pro tabletovou třídu ve výši  
max. 400 000 Kč.

■  Harmonogram zasedání RM Bíliny 
v II. pololetí roku 2015, dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ, tzn. 
v následujících termínech: 21.  7.,  4. 
a 18.  8.,  1., 15. a 29.  9, 13. a 27. 10., 
10. a 24. 11.,  8. a 22. 12. 

souhlasila:
■  Se zakoupením speciálního komu-

nálního vozidla pro středisko veřejné 
zeleně Městských technických služeb 
Bílina a se zapojením rezervního fon-
du MTSBí včetně první splátky ve 
výši 1 000 000 Kč.  

■  S prominutím pronájmu na letním 
amfiteátru Kyselka organizaci Člo-
věk v tísni, o. p. s., ve výši 5 500 Kč  
v souvislosti s konáním mezinárod-
ního hudebně kulturního festivalu 
„Tóny mládí“ pro žáky základních 
škol. 

■  S nominací paní Mgr. Zuzany Bařti-
pánové, 2. místostarostky města, do 
Rady Svazu měst a obcí České re-
publiky. 

uložila:
■  Ředitelkám MŠ, řediteli ZUŠ a ředi-

telce KC Kaskáda, aby z důvodu ope-
rativnosti a bezproblémového chodu 
zařízení jmenovali své statutární zá-
stupce a to do 30. 6. 2015.

■  Vedoucímu odboru nemovitostí a in-
vestic připravit objednávku na zajiš-
tění statického posudku od Ing. Jana 
Kuncla, Teplice, na akci „Zlepšení 
tepelně technických vlastností pla-
veckého bazénu Bílina“.

Zvolila:
■  Mgr. Zuzanu Bařtipánovou (ANO 

2011), Šárku Knapovou (HNHRM), 
Tomáše Hereše (HNHRM), Tomáše 
Nepomuckého (ANO 2011),  Jiří-
ho Konárka (KSČM) a Bc. Lukáše 
Brázdu (KSČM), členy hodnotící ko-
mise ve smyslu směrnice č. 04/2007 
– pravidla pro přípravu a zadávání za-
kázek malého rozsahu městem Bílina 
(čl. IV odst. 3 pro kat. B, C a D), ze 
kterých bude starosta města jmenovat 
vždy jednoho zástupce pro následné 
posouzení a hodnocení nabídek. 

stanovila:
■  Celkový počet zaměstnanců MěÚ 

Bílina, v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) § 102 písm. j), v platném znění, 
na 114 včetně 20 pracovníků na ve-
řejně prospěšné práce. Dále stanovuje 
počet zaměstnanců Bytového domu, 
o. s., na 5, Městské knihovny, o. s., na 
7 a Domu se soustředěnou pečovatel-

skou službou, o. s., na 8. Rada města 
zároveň schvaluje organizační sché-
mata Městského úřadu Bílina, Města 
Bíliny a organizačních složek města, 
vše s účinností od  1. 8. 2015.

vydala:
■  Nařízení města Bíliny č. 3/2015 – trž-

ní řád, kterým se zakazuje podomní  
a pochůzkový prodej. 

Zřídila:
■  Odbor školství, kultury a sportu  

v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., § 102 odst. 2, písm. f), o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,  
s účinností od  1. 8. 2015.

Zamítla:
■  Žádost:
●  KC Kaskáda o použití vlastního fon-

du investic na úpravy a vybavení foy-
eru městského divadla v celkové výši 
142 707 Kč a na škrábání, stěrkování, 
výmalba, úpravy rozvodů el. energie 
a úpravy osvětlení v celkové výši 158 
079,61 Kč.

●  Arkadie, o. p. s., o poskytnutí finanč-
ní dotace na projekt „Sociální auto-
mobil“.      

●  SHOTOKAN KARATE-DO MA-
SOPUST o poskytnutí finanční do-
tace na opravu parket v tělocvičně  
a malování chodby.

vzala na vědomí:
■  Informaci o smlouvě o správě veřej-

ného pohřebiště a uložila tajemníkovi 
MěÚ připravit návrh výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku „Správa 
veřejného pohřebiště v Bílině“. 

■  Informace vedoucího odboru dopravy 
o vydávání parkovacích karet na úze-
mí města Bílina a o zvláštním užívání 
místních komunikací ve městě Bílina.

■  Informaci vedoucího odboru životní-
ho prostředí o napadení smrků Kloub-
natkou smrkovou ve městě Bílina. 

■  Informaci místostarostek města  
o možnosti pořádání farmářských 
trhů a uložila tajemníkovi MěÚ orga-
nizačně zajistit pořádání farmářských 
trhů 27.05.2015 v Bílině, na Mírovém 
náměstí ve spolupráci se spolkem 
Český um – Artificium Bohemicum.

■  Rozpis zájezdů pro občany města Bí-
liny v roce 2015 včetně navrhované 
ceny jízdného.

■  Řádnou účetní závěrku společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o., za rok 2014 a zároveň souhlasí 
s použitím hospodářského výsledku 
dle návrhu jednatele společnosti.

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)
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Další medailová umístění aerobiku

Velká cena Klášterce 
nad Ohří

Konal se tradiční Bílinský hrníček

V domě dětí a mládeže působí 
tři kroužky aerobiku. Aerobik 
poctivě trénují již ti nejmenší.  
V kroužku Cipísek máme celkem 
15 holčiček. Na letošní sezónu 
jsme si připravili závodní sestavu 
Klauní holčičky. Naše holky se 

moc na závody těší a samozřej-
mě to s nimi prožívají i rodiče 
.Zatím jsme vždy přivezli me-
dailová umístění. Dalším krouž-
kem je skupina Cvrček a nejstarší 
Caviky. 7. a 10. května jsme se 
zúčastnili dvou soutěží v Mostě 

a v Teplicích., kde jsme získali 
jedno druhé a tři třetí místa. Všem 
dětem gratulujeme a děkujeme 

rodičům našich nejmenších za 
skvělou spolupráci a těšíme se na 
další závody.

Tento rok se opět konala soutěž 
lodních modelářů s názvem Bí-
linský hrníček, a to již její 22. 
ročník. I když občas trochu zapr-
šelo, závody se vydařily. Utkali se 
na nich závodníci z Jablonce nad 
Nisou, Duchcova, Bíliny, Proboš-
tova, Mostu a Borovan.
Stupně vítězů obsadili tito závod-
níci:
EX 500:
1. místo:  Hanička Zunová, Bílina
2. místo:  Anička Wünschová,  

Bílina
3. místo:  Ondra Chyle, Bílina

F4 A žáci:
1. místo:  Jáchym Pospíšil, Jablo-

nec nad Nisou
2. místo:  Tomáš Franta, Most
3. místo:  Ondra Budina, Jablonec 

nad Nisou

F4 senioři:
1. místo: Petr Nekarda, Bílina
2. místo: Jan Jedlička, Borovany
3. místo: Otakar Křen, Proboštov

Těšíme se na podzimní účast zá-
vodníků.

Vladimír Procházka

V sobotu 25. 4. náš oddíl SKM 
Bílina vyjel na závody Velké ceny 
Klášterce nad Ohří.
Tyto závody pro naše svěřence 
byly i součástí přípravy na Kraj-
ský přebor. Naši závodníci se 
důkladně připravovali, aby za-
nechali na závodech co nejlepší  
a nejkvalitnější výkon nejen  
v kata a kumite, ale i v kata týmu.
Celkem z našeho klubu vycesto-
valo 17 závodníků a 4 kata týmy.
Musím říci, kluci a děvčata si 
nevedli špatně a ukázali dobrou 
připravenost a dostali se svými 
výkony na stupně vítězů.
Na Velkou cenu Klášterce nad 
Ohří přijelo celkem 183 závodní-
ků z klubů celé ČR. Takže konku-
rence byla opravdu velká.
Jak naši dopadli:

KATA: Vovčičková A. 7. mís-
to, Novotný K. 6. místo, Říha F.  
8. místo, Kačírková M. 7. místo, 
Plass D. 2. místo, Bureš F. 8. místo, 
Charvát D. 6. místo, Weisová K..  
4. místo, Weisová L. 6. místo, Smo-
lák D. 6. místo, Ptáčník M. 8. místo
KUMITE: Vovčičková A. 4. mís-
to, Rebel P. 8. místo, Novotný K. 
3. místo, Říha F. 2. místo, Ka-
čírková M. 5. místo, Marvan D.  
5. místo, Plass D. 6. místo, Weiso-
vá K. 5. místo
KATA TEAM: Říha F., Smolák 
D. a Rebel P.. 2. místo,Vovčičko-
vá A., Weisová K. a Weisová L.  
3. místo, Novotný K., Sadílek K. 
a Ptáčník M.. 3. místo, Marvan D, 
Plass D. a Vavřík J. 2. místo.
V kumite nás všechny mile pře-
kvapil Filip Říha, který si svojí 

bojovností a touze po medaili vy-
bojoval krásné 2. místo. Největ-
ším překvapením to bylo pro jeho 

maminku. Všem závodníkům dě-
kuji za reprezentaci klubu.

Roman Masopust

Družstvo Cipísek

Na fotce jsou s diplomy zleva: Anička Wünschová, Hanička 
Zunová, Ondra Chyle Foto: Václav Weber
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Bílina byla svědkem rychlých kol

Přes všechnu snahu fotbalisté prohráli
Velmi dobrý první poločas sehrál 
v Blšanech oslabený bílinský tým. 
Chyběli oba brankáři, a tak se do 
branky postavil mladý dorostenec 
Kúnel. Nezklamal, podal stateč-
ný výkon a chybějící brankáře 
plnohodnotně nahradil. Blšany 
nastoupily s 18 hráči, včetně ex-
ligových Němce, Zdichynce, Pi-
laře,Vidličky a střelce Prucknera. 

Přesto v prvním poločase Bílinu 
nepřehrály, a tak bezgólový polo-
čas odpovídal průběhu hry. 
Druhý poločas začal pro Bílinu 
nešťastně.Na lavičce zůstal kvů-
li zranění kapitán a opora obrany 
Mergl. Ve 49. minutě stoper Karel 
vypíchl soupeři míč a k překva-
pení hráčů i diváků soudce pískl 
penaltu. Tu Blšany proměnily.  

O několik minut později frustrova-
ný Karel v obtížné pozici ve snaze 
odkopnout míč trefil šibenici vlast-
ní branky – 2:0. Bílina nerezigno-
vala a bojovala o kontaktní gól. 
Zkušení domácí si však vedení po-
hlídali a v závěru zápasu po krásné 
kombinaci vstřelili třetí branku. 
Výsledek 3:0 je pro Bílinu příliš 
krutý. Hráči bojovali, ale na Bl-

šany a některá rozhodnutí arbitrů 
však neměli. 

Blšany – Bílina 3:0 (0:0) 
Sestava Bíliny: Kúnel - Žemba 
(77. Rokos), Pavlíček, Mergl, 
(46. Bečvařík), Karel - Vlasák, 
Záhradský, Podaný(46. Schuch-
ardt), Levý (66. Procházka) - Ka-
trenič, Kotěšovský (77. Augusta)

V sobotu 18. dubna se do Bíli-
ny sjeli řidiči rychlých aut, aby 
poměřili své řidičské umění na 
historické trati Bílina – Kaňkov  
v závodě do vrchu o pohár měs-
ta Bílina. Závod je součástí 
mezinárodních automobilových 
závodů Krušnohorský pohár. 
Závodů je celkem jedenáct a le-
tos se konají od 21. března do 
26. září.
V Bílině se představilo celkem 
76 závodníků. Ve startovním 
poli se objevil i jezdec z Ně-
mecka Kay Palme a také ro-
dák z Bíliny Jaroslav Huspek 
se svým vozem Ford Fiesta, 
který uspěl ve skupině E1 do-
1400ccm a obsadil krásné tře-
tí místo. Absolutním vítězem 
celého dne se stal Jan Rieger  
z Mostu na voze Honda Forim 
a podruhé tak obhájil putovní 
pohár města Bílina.
Diváci se mohli pokochat mnoha 
značkami aut upravenými podle 
technických předpisů. Na startu 
se objevily například různé typy 
značek Mitshubishi, Opel, Suba-
ru, Honda, Fiat, Škoda, BMW, 

Alfa romeo, Mazda, Renault, 
Peugeot, Citroen. Startovalo i ně-
kolik trabantů.
Závody slavnostně odstartovaly 
místostarostky Bíliny Veronika 
Horová a Zuzana Bařtipánová. 
Závodní den proběhl podle slov 
ředitele závodů Vladimíra Krej-
čího hladce: „Akce dopadla na 
výbornou. Celý závodní den 
splnil očekávání. Velké množ-
ství diváků kolem trati dělalo 
báječnou kulisu. V závodě do-
šlo k drobným nehodám, které 
ale bravůrně zvládli odstranit 
hasiči z Litvínova. Poděková-
ní patří divákům za příkladné 
poslouchání pokynů traťových 
komisařů.“

Tato atraktivní historická trať 
měří 1 910 metrů a její povrch 
je asfaltový. Má stometrové 
převýšení a je atypická tím, že 
je bez rovných úseků. Řidič od 
samotného začátku musí ukázat 
své jezdecké umění. Po pade-
sátimetrovém výjezdu ze star-
tů následuje dvanáct po sobě 
jdoucích zatáček zakončených 
150metrovým výjezdem do 
cíle. „Tato trať patří mezi ná-
ročnější. Je specifická svou čle-
nitostí, je prakticky bez rovin. 
Zatáčka za zatáčkou prověřuje 
umění řidičů. Celé startovní 
pole se s touto tratí porovnalo 
na výbornou,“ zhodnotil Vladi-
mír Krejčí.  JaS

Závody slavnostně odstartovaly místostarostky Zuzana Bařtipánová a Veronika Horová
 Foto: Václav Weber
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