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Zastupitelé schválili „provozní“ rozpočet Foto: Václav Weber

Město schválilo rozpočet

Den, kdy se vzdává hold matkám

Na druhém letošním zastupitel-
stvu, které se konalo ve středu 
29. dubna, byl jedním ze stěžej-
ních bodů ke schválení rozpo-
čet města vypracovaný novým 
vedením.
To nastoupilo do funkce 1. dub-
na a rozpočet byl od počátku 
jeho prioritou. V jeho návrhu 
byly odhadované celkové pří-
jmy 269 443 000 Kč, celkové 
výdaje 314 973 000 Kč a finan-
cování ve výši 45 530 000 Kč. 
Podle vyjádření vedení měs-
ta jde o „provozní“ rozpočet 
s minimem investičních akcí, 
protože na jeho vytvoření bylo 
málo času. Předložený rozpočet 
je tak charakterizován velkými 
škrty oproti původně navržené-
mu rozpočtu: „Chtěli jsme mít 
rozpočet co nejdříve hotový, 
protože už na něj netrpělivě 
čekají školy a další organiza-
ce. Normálně se připravuje tři 
měsíce, my jsme na něj měli  
12 dní a vytvořili jsme ho, jak 
nejlépe to šlo. Na červnovém za-
stupitelstvu pak přijdou na řadu 
další záležitosti, které budou 
moci být schváleny jako úpravy  
v rozpočtu,“ řekl starosta Old-
řich Bubeníček.

Kolem rozpočtu se strhla mezi 
zastupiteli živá debata, která se 
točila kolem sociálních služeb, 
nemocnice, investic přijatých 
po minulém vedení i kolem pů-
vodně sestaveného rozpočtu, ale 
zejména kolem rozpočtového 
schodku. Minulé vedení měs-
ta hned v úvodu popřelo, že by 
ve svých rozpočtech schodek 
mělo, ačkoliv na něj současné 
vedení upozorňuje: „Za nás byl 
rozpočet plusový i přes velké 
investice a spoustu oprav. Ne-
hospodařili jsme schodkově, 
na konci roku 2014 jsme měli 
téměř sedm milionů navíc,“ 
uvedl bývalý místostarosta Zde-
něk Rendl. Starosta se věnoval 
současnému stavu: „Teď je sice 
rozpočet navržen se schodkem, 
ale to byl i za minulé vlády při 
schvalování, a až na konci roku, 
když se sečetly skutečné příjmy, 
byl plusový. Bylo to vyúčtování 
za celý rok.“ 2. místostarostka 
Zuzana Bařtipánová doplnila: 
„Návrh je mínusový také proto, 
že do příjmu nebyly započteny 
očekávané dotace, jako např. 
dotace na konsolidaci IT či na 
zateplení plavecké haly, které 
jsou ve výši přibližně 40 milio-

nů. Pokud by se zařadily, scho-
dek by byl prakticky nulový.“
V debatě přišel na řadu i pro-
tinávrh zformulovaný zastu-
pitelem Petrem Rosenkran-
zem: „Rozpočet je štíhlý, což 
je dobře, ale jedna položka je  
v něm pro nás zásadní. Jsou zde 
tři miliony pro sportovní or-
ganizace bez specifikovaných 
kritérií pro jejich přidělování. 
Není správné, že na příděl pe-
něz neexistují pravidla nebo že 
o přidělování bude rozhodovat 

jen rada města, a nikoliv za-
stupitelstvo. Tyto peníze by se 
při schvalování rozpočtu měly 
vyřadit.“
Zastupitelstvo města rozhoduje 
až o příspěvcích nad 50 tisíc. 
Pro tento protinávrh hlasovalo 
však pouze 5 zastupitelů.
Rozpočet byl po delší výměně 
názorů nakonec schválen tak, jak 
by navržen. Jestli letošní hos-
podaření města bude nakonec  
v plusu nebo v mínusu, ukáže až 
konec roku. JaS

Den matek, který se slaví vždy dru-
hou květnovou neděli, letos připadá 
na 10. května a je oceněním odvahy 
a oběti mateřství. Vyjadřuje úctu 

matkám a jejich roli ve společnosti. 
Je to svátek skutečně mezinárodní. 
Slaví se po celém světě v různé dny, 
například v Rusku je pro něj vyme-

zena poslední neděle v listopadu, ve 
většině zemí Jižní Ameriky, v Indii, 
Pákistánu, Mexiku, Singapuru je 
Dnem matek 10. květen, v Polsku 
zas 26. květen a v řadě arabských 
zemí se tento svátek slaví na první 
jarní den, tedy 21. března.
Původ má nejspíše v antických osla-
vách bohyně matky. Myšlenka, aby 
se tento den oslavoval mezinárod-
ně a pravidelně, vznikla však až ve  
20. století v USA a za jejím zrodem 
stála v roce 1907 Anna Marie Jarvis. 
O pět let později vyhlásil tehdejší 
prezident USA Woodrow Wilson 
první oficiální oslavu Dne matek, 
konající se o druhé květnové neděli.
V naší zemi byla jeho největší 
propagátorkou Alice Masaryková. 
Tuto myšlenku v nově vzniklém 

Československu šířily Českoslo-
venský červený kříž a organiza-
ce jako Čs. ochrana matek a dětí, 
Sokol či různé křesťanské spolky. 
Na popud Alice Masarykové se od 
roku 1923 začal v našich končinách 
slavit, za socialismu byl zatlačen do 
pozadí Mezinárodním dnem žen 
a ani dnes není oficiálním státním 
svátkem či významným dnem.

www.wikipedie.cz
www.ceske-tradice.cz

Maminkám děkujeme
Všem maminkám patří za nesmír-
nou lásku, obrovskou obětavost  
a péči o potomky veliký dík. Je-
jich role je zásadní, náročná a zá-
roveň krásná. Za mateřské nasa-
zení všem maminkám děkujeme.



Z deníku Policie ČR

Obvinění dealeři
Z nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy byli obviněni 
dva muži ve věku 25 a 30 let, kteří 
na Teplicku prodávali drogy. Mlad-
ší muž využil svých kontaktů na 
osoby závislé na pervitinu, starší 
pak drogu opatřil a společně ji roz-
prodali. Starší muž drogy prodával 
i sám, při domovní prohlídce u něj 
kriminalisté zajistili přes 350 gramů 
pervitinu.Zatímco mladšímu obvi-
něnému hrozí trest odnětí svobody 
od jednoho roku do pěti let, jeho 
starší komplic může s ohledem na 
značný rozsah svého jednání strávit 
za mřížemi až deset let.

v PROnajatém Objektu 
PěstOval kOnOPí
Policisté z teplického TOXI týmu 
zadrželi muže, který na Bílinsku 
v pronajatém statku pěstoval od 
loňského roku s využitím speciální 
vzduchotechniky, osvětlení a hnojiv 
stovky rostlin botanického rodu ko-
nopí. Policisté při domovní prohlíd-
ce našli přes šest stovek květináčů se 
zbytky již sklizených rostlin.

Kromě nedovolené výroby a jiné-
ho nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy je 
podezřelý i z pojistného podvodu. 
V loňském roce měl pod vlivem 
alkoholu havarovat se svým au-
tem, následně uplatnil pojistnou 
událost, při které oznámil, že auto 
řídil někdo jiný a neoprávněně 
mu tak byla vyplacena částka přes 
dvě stě tisíc korun. Muž, který 
může být odsouzen až k desetile-
tému trestu odnětí svobody, bude 
na soud čekat ve vazební věznici.
Na problémy si zadělal i majitel 
statku, který část objektu muži 
pronajal. Přestože prokazatelně 
věděl, že v jeho domě pěstuje ko-
nopí, což je v rozporu s platnou 
legislativou, nechal ho v „zahrad-
ničení“ pokračovat a jeho trestné 
činnosti nezabránil. Byl obviněn 
z přečinu nepřekažení trestného 
činu, za který mu hrozí až tříleté 
vězení. 

POšťák Přišel O Peněženku
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který včera okradl ři-
diče poštovního vozu. Zatímco 

šel poškozený do nákladového 
prostoru pro balíček, lapka vnikl 
do neuzamčené kabiny auta, ze 
které odcizil peněženku s osm-
nácti tisíci. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který hrozí pachateli 
v případě dopadení až dvouleté 
vězení.

vyhROžOval skOkem POd 
vlak 
V noci 22. 4. probíhalo v Bílině 
usilovné pátrání po muži, který 
na linku 155 oznámil, že skočí 
pod vlak. Vzhledem k tomu, že 
muž nesdělil, kde přesně se na-
chází, bílinští policisté společně 
s psovodem a strážníky městské 
policie na základě této informa-
ce propátrávali terén v okolí trati  
a zároveň informovali o celé situ-
aci pracovníky drah.
Na základě informace od stroj-
vedoucího nákladního vlaku  
o výskytu podivně se chovající 
osoby v blízkosti kolejiště muže po  
40 minutách vypátrali a následně 
ho předali do péče lékařů. Díky 
rychle zorganizované pátrací akci 

a dobré spolupráci všech zúčast-
něných složek muž své výhrůžky 
nestihl vyplnit a byl převezen do 
psychiatrické léčebny. 

kdO viděl nehOdu?
Policie žádá občany, kteří by 
mohli poskytnout jakékoliv in-
formace k níže uvedené dopravní 
nehodě, o spolupráci. K dopravní 
nehodě staršího data došlo 8. října 
2014 v 18:00 hodin v Bílině na 
křižovatce ulic Fügnerova a Be-
zejmenná. Nezjištěný řidič blíže 
neustanoveného vozidla jedoucí 
po ul. Fügnerova směrem k ul. 
Nerudova nedal přednost v jízdě 
vozidlu Seat Alhambra, které jelo 
po ul. Bezejmenná směrem k ul. 
Pražská. Neznámý řidič zavadil 
zadní částí vozidla o pravou před-
ní část nárazníku vozidla Seat,  
a aniž by splnil zákonem uložené 
povinnosti, z místa nehody ujel. 
Vozidlo podezřelého by mělo 
být oranžové (cihlové) metalic-
ké barvy, poškození by mělo být 
na zadní pravé straně nárazníku, 
popř. blatníku, toto však mohlo 
být minimální.

Skupina Bob a Bobci

20 let folkové skupiny 
Bob a Bobci 
Bob a Bobci z Křižanova u Hro-
bu vznikli v roce 1995 původně 
jako chlapecká kapela (Josef 
Bob Zelenka, René Ježek Kříž  
a Honza Vyskočil) hrající pře-
vážně písně Kapitána Kida  
a bratří Ryvolů. Kapelníkem se 
stal Bob Zelenka (člen světec-
kých Střepů a duchcovského 
Lidumilu). Od jeho přezdívky 
vznikl také název kapely.
Samotným chlapům však začalo 
být po nějaké době smutno, a tak 
přibývaly další hlasy – bílinská 
rodačka Věrka Křížová a z Oseka 
Lenka Vokounová a Lenka Špin-
ková. Repertoár se rozrůstal a za-
čaly i pokusy o vlastní tvorbu.
V roce 2007 vyšlo první CD 
„Když venku prší…“. Bohužel 
Bob Zelenka v témže roce náhle 
odešel do muzikantského nebe 
a kapela řešila, co bude dál. Ne-
skončila! Přibyl nový člen Tomáš 
Anťa Kuncl a vzniklo Bobování 
– charitativní koncert pořádaný k 
uctění památky Boba a následně 
pro pomoc dětem se zdravotním 
postižením. Letos se „bobovalo“ 
pro Terezku Kretschmannovou 
z Bíliny. Bobci jsou také spo-

lupořadateli posledního letního 
festivalu „Křižanovský Vaťák“, 
jenž se koná pod širým nebem 
vždy poslední listopadovou so-
botu, a nepravidelných večerů  
v duchcovském Divadle M. Dnes 
již mají Bob a Bobci na kontě 
několik významných ocenění  
v oblasti folkové a trampské hud-
by (např. interpretační a diváckou 
Mezinárodní Portu) a v loňském 
roce přibylo i druhé autorské CD 
„Zadostisnění“. Letos chtějí Bob 
a Bobci řádně oslavit 20 let své-
ho působení na hudební scéně  
a pozvat mimo jiné i své dlouho-
leté bílinské kamarády na kon-
cert, který se koná 23. 5. 2015  
v Duchcově v kině Lípa. V. K.

2 | 7. květen 2015  



Auta se odtahují minimálně
Přestože má městská policie pode-
psanou smlouvu s odtahovou služ-
bou už přibližně pět let, auta se zde 
odtahují zcela minimálně. „Občas 
se stane, že zavoláme odtahovou 
službu, ale než přijede, vrátí se ma-
jitel auta a situaci vyřešíme jinak,“ 
popisuje tiskový mluvčí městské 
policie František Krejčí. Za rok 
2014 se tak uskutečnil pouze jediný 
odtah. Auta se odtahují do Teplic.
Cílem strážníků není odtahovat 
každé špatně zaparkované auto, je 
to až jedna z nejzazších možností, 
jak parkování proti předpisům řešit. 
Dochází k němu, jen pokud vozidlo 
tvoří překážku v silničním provozu: 

„Odtahy nařizujeme skutečně pou-
ze ve výjimečných případech, kdy 
se jedná o závažné porušení zákona, 
například nebezpečné stání v křižo-
vatce, blokování průjezdu hasičů 
nebo sanitky či při blokovém čištění 
komunikace apod.,“ vyjmenovává 
možnosti František Krejčí.
Ale například parkování blíže než 
pět metrů od přechodu a tedy poten-
cionálně nebezpečí nemusí zname-
nat nutně odtah. „Takovou situaci 
řešíme individuálně. Je třeba rozdíl, 
když stojí skutečně blízko velká do-
dávka, přes níž není vidět vůbec nic, 
a kolem je frekventovaný provoz a 
když takhle parkuje malé auto, přes 

Nově si lze ověřit auto v „polopřevodu“

Ilustrační foto

které chodec vidí a stojí třeba čtyři 
metry od přechodu. Takový řidič 
jen najde za stěračem výzvu, aby 
se dostavil na služebnu městské po-
licie,“ vysvětluje František Krejčí.
Důvodem k odtahu pak není auto, 
které stojí na sídlišti na „šrafová-
ní“, žluté čáře či na parkovacích 
místech vyhrazených pro držitele 
parkovacího průkazu pro osoby 
se zdravotním postižením. Tak-
to špatně zaparkovaná auta řeší 
strážníci často, a to domluvou, 
pokud se jedná o nízkou spole-
čenskou nebezpečnost, nebo po-
kutou, pokud jde o závažnější či 
opakovaný přestupek.

Pokuta za špatně zaparkované 
auto se může blokově vyšplhat 
až na dva tisíce korun. Za odtah 
je poplatek 1 785 Kč, parkovné 
na odtahovém parkovišti stojí  
480 Kč na den. JaS

Blíží se termín, kdy ze zákona 
dojde k administrativnímu zániku 
vozidel, které jsou „v převodu“, 
tedy jsou v Centrálním registru 
vozidel pouze odhlášena předcho-

zím provozovatelem, ale novým 
vlastníkem nejsou přihlášena.
Zmiňovaný termín, ke kterému hro-
zí zánik vozidel, je 30. června 2015. 
Dosud je v Centrálním registru vozi-
del více než 750 000 vozidel s tímto 
statusem. Ten, kdo vlastní vozidlo, 

které je v Centrálním registru 
vozidel pouze odhlášeno před-
chozím provozovatelem, musí 

podat nejpozději do zmíněného 
data na úřad žádost o zápis vlast-

níka a provozovatele do registru 
silničních vozidel. Pokud tak neuči-
ní, vozidlo administrativně zanikne  
a už nepůjde přihlásit.
Ministerstvo dopravy proto vytvo-
řilo webovou aplikaci, prostřed-
nictvím které si lze ověřit, zda je  
u konkrétního vozidla vlastník 
správně zapsán. Aplikace je veřejně 
dostupná na webové adrese www.
dokonceteregistraci.cz. K využití 
aplikace je třeba znát číslo osvědče-

ní o registraci vozidla („malý tech-
nický průkaz“).
Kontrolu lze provést na základě 
vložení tohoto čísla do aplikace. Po 
potvrzení jsou sděleny informace, 
zda je registrace vozidla dokonče-
na, nebo je nutné registraci dokon-
čit, tedy zapsat vlastníka vozidla  
k určitému datu. Součástí aplika-
ce jsou také údaje o počtu vozidel  
„v převodu“. Informace o vozidlech 
se budou pravidelně aktualizovat.

Bubeníček: Všechno nyní řešíme za pochodu
Rozhovor s novým starostou  
Oldřichem Bubeníčkem o aktuál-
ní situaci a nejbližších měsících.

Jak vnímáte první týdny v pozici 
starosty? 
Jedná v podstatě o čtyři nebo pět 
týdnů, což znamená, že je všech-
no samozřejmě hektické a hlavně 
strašně rychlé. Jsem rád, že ko-
legyně místostarostky mají chuť  
a elán do té práce, kterou vykoná-
vají, a musí se ten začátek prostě 
zvládnout. Přece jenom když si 
vezmeme, že se v Bílině prospalo 
půl roku, tedy že od řádných voleb 
uběhl půlrok, než začal úřad fun-
govat, tak se ukázaly věci, které se 
řeší doslova za pochodu. To byla 
otázka i rozpočtu, který se normál-
ně řeší několik měsíců, ve městě 
velikosti Bíliny zhruba tři. No  
a my jsme na to měli opravdu pou-
hých dvanáct dnů. 

Byl tedy čas minimální? 
Ano, čas byl minimální. Beru  
i kritiku některých kolegů na za-
stupitelstvu, ale na druhou stranu 
pokud budou mít kolegové v ko-

alici takovou chuť do práce, jako 
mají teď, tak věřím, že se to roz-
běhne, a za pár měsíců nám ani 
nepřijde, že jsme nastoupili o půl 
roku později. 

Jak vám to ztěžuje práci?
Jsou rozdělané různé věci. Zasek-
li jsme se na plavecké hale, jestli 
pokračovat, nebo nepokračovat  
v rekonstrukci. Dostali jsme požada-

vek na uhrazení 2 340 000 Kč jako 
vícepráce a zároveň se najednou 
dozvíte, že některé ty vícepráce 
jsou už hotové, a nikdo nedokáže 
od boku posoudit, jestli ty peníze 
jsou, nebo nejsou reálné. Takže 
kdo má koho známého nebo různé 
společnosti, prostě odborníci. Tak 
se za pochodu snažíme se v tom 
trochu probrat a zjistit, jestli teda v 
tom pokračovat a zaplatit to, anebo 
prostě nepokračovat.

Jistě řešíte i další záležitosti. Sta-
lo se něco, u čeho výrazně svítila 
„červená“? 
Pro nás je takovým varujícím mo-
mentem např. rozpočet na má-
jový jarmark, který byl zhruba  
800 000 Kč. Řešili jsme to a posou-
dili to jako astronomickou částku, 
protože se po tom trošku šlo a na-
jednou v podstatě stejný program 
může být o 300 000 Kč levnější. 
Tak se nedivím kolegům a kolegy-
ním, že nejsou ochotni automaticky 
zvednout ruku a chtějí jistotu, že 
když zvednou pro něco ruku, tak je 
to alespoň trošku reálné. 

Karel Schön
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Měřiče hlídají rychlost Dofinancování sociálních 
služeb

Startují soutěže Firma roku a Živnostník roku

V pondělí 4. května byla uzavřena ulice Komenského z důvodu 
opravy plynovodu. Postupně bude částečně uzavřena i ulice 
Zámecká a následně Mírové náměstí. Opravy jsou naplánovány do 
konce srpna Foto: Václav Weber

Ve městě je hned několik míst, 
které svádějí k tomu, aby řidi-

či přišlápli plyn. Na některých 
z nich jsou proto instalovány 
měřiče rychlosti. Vidět je lidé 
mohou například v Teplické či 
Pražské ulici, V Průsmyku či  
v ulici Čsl. armády.
Mají jen informativní charak-
ter, rychlost měří a ukazují, ale 
nezaznamenávají ji ani nefoto-
grafují řidiče. Přesto mají svou 
funkci, jejich efekt je zejména 
psychologický. Pomáhají řidi-
čům dodržovat i nevědomky 
překročenou rychlost 50 km/h, 
což má podle testů BESIP 
opravdu smysl. Auto má o de-
vět metrů kratší brzdnou dráhu 
než při rychlosti 60 km/h a šan-
ce chodce na přežití při srážce 
s autem, které jede rychlostí  
50 km/h, je třikrát vyšší, než 
když jede rychlostí 60 km/h.
Jediný měřič, který slouží zá-
roveň jako radar, je na hlavním 
tahu městem – na silnici první 
třídy, kde je povolená rychlost 
70 km/h. Tento radar fotí a odbor 
dopravy dohledává ty, kdo povo-
lené maximum rychlosti překro-
čí. Přesnost radaru je + - 3 km/h, 
takže překročená rychlost je po-
važována za prokázanou až když 
radar naměří alespoň 74 km/h.
Žádné další měřiče rychlosti 
město momentálně neplánuje, ale 
i ty, co má, bezpochyby přispívají 
k bezpečnějšímu provozu.
 JaS

Někdo začínal doma v garáži a nyní 
jsou jeho výrobky známé po celém 
světě, jiní přišli s nápadem, který 
zastiňuje i značky nejzvučnějších 

jmen. Další podnikatelé působí pou-
ze ve svém regionu, ale jsou jeho 
nedílnou součástí a mají zákazníky, 
kteří se bez jejich produktů či slu-

žeb neobejdou. Přesně takové fir-
my a podnikatelé mají šanci uspět  
v tradičních podnikatelských soutě-
žích Vodafone Firma roku a Česká 
spořitelna Živnostník roku. Právě 
odstartoval jubilejní desátý ročník. 
Vítězem nemusí být ten největší, ale 
ten nejlepší!
V minulém roce se do soutěží při-
hlásilo více než 6 500 firem a živ-
nostníků z celé České republiky.  
v Ústeckém kraji přihlásilo 220 fi-
rem a 221 živnostníků. Krajský ví-
těz pak v celostátním kole reprezen-
tuje nejen sám sebe, ale celý region.  
U živnostníků rozhoduje o pořadí  
v kraji porota na základě podnikatel-
ských příběhů, u firem je důležitým 
faktorem také tzv. finanční „sco-
ring“, který hodnotí finanční stabili-
tu společností. Do soutěže se mohou 
přihlásit malé a střední firmy půso-
bící v České republice s nejméně 
dvouletou účetní historií a s obratem 
do 1,5 miliardy korun a živnostníci, 

kteří jsou minimálně jeden rok vlast-
níky platného živnostenského listu 
nebo jiného oprávnění k podnikání 
dle právních předpisů.
Do 31. května se zájemci o účast 
v soutěžích mohou registrovat na 
internetových stránkách www.fir-
maroku.cz a www.zivnostnikroku.
cz. Prvních 100 soutěžících, kteří 
kompletně dokončí přihlášku, zís-
kává předplatné Hospodářských 
novin na rok zdarma. Podnikatel-
ské subjekty mohou být do soutě-
ží také nominovány. Třeba svými 
známými, kolegy, zaměstnanci 
nebo zákazníky. Účast v soutěžích 
je zcela bezplatná, za registraci ne-
hradí soutěžící žádný poplatek. Ty 
nejlepší podnikatele v regionech 
budeme znát na podzim letošního 
roku. O celorepublikovém vítězi se 
pak rozhodne začátkem prosince na 
slavnostním vyhlášení v Praze.

Kristína Dobešová
redakčně upraveno

Ministryně práce 
a sociálních věcí 
Michaela Markso-
vá spolu s hejtma-
nem Ústeckého 
kraje Oldřichem 
B u b e n í č k e m  
a krajským radním 
Martinem Klikou 
navštívila Ústec-
ký kraj. Jednala 
se zástupci regionu a významných 
institucí o Paktu zaměstnanosti  
a jeho dalším pokračování. Předsta-
vila společné kroky ve snaze získat 
prostředky na dofinancování sociál-
ních služeb.
Při návštěvě ministryně se hovoři-
lo o podpoře mimoškolních aktivit 
dětí v předškolním věku a o součas-
né situaci v sociálně vyloučených 
lokalitách. Ministryně hovořila  
i o novém zavedení veřejných slu-
žeb. Řešila se i problematika asisten-
tů kriminality. „Je nutné změnit pod-
mínky pro jejich zaměstnání a řešit s 
tím spojené úpravy legislativy. Ales-
poň pro Ústecký a Moravskoslezský 
kraj,“ uvedla ministryně Marksová 
při jednání. Ministryně se setkala 
i se zástupci regionu k projektu 
Pakt zaměstnanosti, jehož cílem 
je zvýšení konkurenceschopnosti  
a zaměstnanosti v Ústeckém kra-
ji na stav srovnatelný s ostatními 
kraji.

Při společném jednání řešila mi-
nistryně s vedením kraje velmi 
aktuální otázku financování so-
ciálních služeb. Ústecký kraj to-
tiž v letošním roce získal na tyto 
služby méně prostředků od státu, 
než tomu bylo v předchozích le-
tech. Hejtman Ústeckého kraje 
proto v dopise vyzval ministra 
financí k dalšímu jednání o dofi-
nancování.„O této otázce jednali 
hejtmané na Radě Asociace krajů 
dne 20. 3. 2015 za přítomnosti 
paní ministryně Michaely Mark-
sové, která přislíbila krajům dal-
ších 720 milionů korun.
Vážený pane ministře, žádám 
vás proto, abyste ve spolupráci 
s ministryní práce a sociálních 
věcí dofinancování sociálních 
služeb krajům co nejdříve do-
řešili a zajistil,“ uvedl hejtman 
Ústeckého kraje a starosta měs-
ta Bíliny Oldřich Bubeníček. 
 Karel Schön

Měřič rychlosti v ulici Teplická
 Foto: Václav Weber
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O školky nouze není

Rybí populaci v Bílině 
posílily další tisíce kusů

Průběh zápisů v MŠ Maxe Švabinského Foto: Václav Weber

Černé skládky znovu

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

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 chtějí 
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

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 16. května a 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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Družstvo Cvrček jako letušky

Návštěvníci 
se uvolnili při 
kreslení mandal 
Foto: MěK

Družstvo Cipísek

Aerobiková sezóna zahájena

Magické mandaly 
přilákaly spoustu lidí

Školka plná dopravních 
prostředků

Den Země v MŠ Maxe 
Švabinského 

Začátkem dubna se obě 
družstva z DDM Bílina 
Cvrček a Caviky zú-

častnila svých prvních závodů v 
Nymburku. Byla to první příleži-
tost, kde naše děti mohly ukázat 

své nové závodní sestavy. Tréma 
byla veliká, ale obě družstva uká-
zala, že své sestavy umí, i když 
konkurence je stále větší a větší. 
Sestavy naše holky a Roman za-
cvičili velmi dobře, ale stále je co 

zlepšovat. Máme před sebou ještě 
spoustu práce, ale první medaile 
se nám již houpou na krku. 
O dalším víkendu jsme se vypra-
vili do Kralup nad Vltavou, kde 
soutěžili i naši nejmenší. Všechna 

tři družstva se umístila na medai-
lových pozicích. Do Bíliny jsme 
si přivezli krásné dvě třetí místa 
a jedno druhé. Dětem moc gratu-
lujeme a přejeme jim co nejvíce 
úspěchů.

22.4. jsme si povídali o tom, že je 
DEN ZEMĚ. Děti vyprávěly, co 
vše na Zemi můžeme vidět- zví-
řata, rostliny, hory, vody, lesy, ka-
meny... Dále jsme si pověděli, jak 
bychom se k té naší planetě měli 
chovat, jak se chovat k rostlinám, 
zvířatům, co s odpadky, co nepat-
ří do vody a hlavně, jak se máme 
chovat k sobě- být s ostatními ka-
marádi, pomáhat si, neubližovat 
si, neposmívat se jeden druhému. 
Děti mají povědomí o tom co je 
dobré a co špatné. Nestojí to za 
zamyšlení? Pokusme se být k naší 
Zemi šetrnější a k sobě milejší. 
Poté jsme si naši planetu Zemi vy-

robili, děti vymalovaly barevnými 
tužemi symboly Země, které jsme 
poté k Zeměkouli připojili a hoto-
vý artefakt jsme vystavili na plot  
u naší mateřské školy.

Bc. Ladislava Pěchová 
a kolektiv MŠ

Od začátku dubna děti z MŠ Žiž-
kovo údolí si začaly prohlížet ob-
rázky dopravních prostředků. Ne-
jen to, začaly si je i kreslit, oprášily 
si své znalosti o dopravních před-
pisech. Zkusily si je sestavit i z ge-
ometrických tvarů, na vycházce se 
byly podívat na provoz dopravních 
prostředků ve městě. Při svých 
hrách si z různých stavebnic sesta-
vovaly auta a závodily. Poměrně 
dobré znalosti mají i o dopravních 
značkách. Svými obrázky mile 
překvapily i své rodiče.
 Eliška Růžičková

Hádanka
Dlouhý je, má čtyři kola, 
cestující k sobě volá,
pak je s veze cesty kus. 
Víš co to je?.... . . . .(autobus)

Pravidelná akce „Čaj o páté“, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 23. dubna, 
byla tentokrát na téma mandaly. Po-
vyprávět o nich přišla lektorka Kate-
řina Bícová, která se tvoření věnuje 
odmalička a s mandalami začala, 
když se po celodenním shonu po-
třebovala odreagovat a nabít energií.
Mandala znamená magický kruh. 
Jednoduše řečeno, jde o nakres-
lený a vybarvený kruhový orna-
ment. Ačkoli toto slovo pochází 
z východu, samotná mandala je 
nadkulturním symbolem jednoty a 
rovnováhy vyskytující se ve všech 
dobách, kulturách i náboženstvích. 
Jsou staré jako lidstvo samo, což 
dokazuje i fakt, že nejstarší obraz-
ce tohoto druhu se vyskytují už v 
paleolitu. Mandaly se dají najít také 
v půdorysu staveb ze starého Egyp-

ta, Babylónu a Jávy. V moderních 
dějinách je mandala dle posvátné 
geometrie nejvyšší budovy světa  
v Dubaji.
Návštěvníci se dozvěděli napří-
klad, že mandala není jen obyčejné 
kreslení, je to dílo, které ve svém 
středu soustředí sílu. Užívá se na-
příklad v lékařství – v arteterapii 
či v psychiatrii, kdy lékaři mohou 
podle kreslení mandal pacientem 
zčásti posoudit, jak se vyvíjí jeho 
nemoc. Své místo má i ve školství. 
Díky mandalám se dokážou zklid-
nit i hodně aktivní děti, je to také 
písmenková pomůcka či může po-
moci v geometrii.
Na začátku tohoto „esoterického“ 
Čaje o páté si přítomní navodili at-
mosféru meditací v podobě očisty 
pomocí světelných kapek deště. 
Poté jim již nic nebránilo pustit se 
do kreslení vlastní mandaly. Té-
matem byla ochranná mandala 
sloužící zbavení negativní energie  
a stresu a nabíjející pozitivní energií. 
Propracovaný obrazec byl složen  

z pěti částí – z mužské a žen-
ské ochrany, vnitřního dítěte, 
z intuice neboli vyššího já  
a nakonec z „já“ uprostřed. 

Své dílo si mohl na konci 
každý nechat zalami-

novat a odnést si tak 
hmatatelnou pa-
mátku na příjem-
né a uklidňující 
odpoledne. JaS
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Cesta z B přes B do B aneb Exkurze na Bořeň

Jaro v ZUŠ Gustava Waltera nejen ve znamení soutěží

Soubor Vinyl Band, zahájil dubnový Jarní koncert učitelů a žáků, 
vystoupí také v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

Mnohdy člověk ani neví, co má za 
humny. Projezdil půl Evropy, mož-
ná pobyl i za oceánem, ale doma 
se nevyzná. Aby studenti kvinty 
bílinského gymnázia věděli, na 
co vlastně mají výhled z učeben 
školy, vydali se pod vedením Mgr. 
Martina Sýkory na Bořeň.
První zastávka s výkladem byla  
u lázní Kyselka. Studenti se dozvě-
děli stručně o historii zdejších mine-
rálních pramenů, jejich současném 
využití a výhledech do budoucna. 
Odtud pokračovali proti toku Bíliny 
až na ostroh, odkud byl dobrý vý-
hled do údolí Praohře. Výklad byl 
tentokrát zaměřen geologicko-mor-
fologicky. Třetí zastávka byla téměř 
vzápětí, u chaty Bořeň, kde bylo 
vzpomenuto ne tak dávné historie.
Odtud už cesta začínala prudčeji 
stoupat, na vrchol je nutno překonat 
cca 340 výškových metrů. Po cestě 
byly ještě dvě další zastavení: u su-
ťového pole, kde se studenti pouči-
li, odkud se bere voda ve vyvěračce 
u silnice, a na balvanitém poli již 
nedaleko pod vrcholem.

Na vrchol dorazili všichni, i když 
leckomu se málem nedostávalo de-
chu. Odměnou měl být široký pano-
ramatický rozhled, bohužel počasí  
v tomto směru příznivé nebylo, kvů-
li značné prašnosti byly Krušné hory 
v dálce spíš tušené, než viděné, také 
opačným směrem k Lounům byla 
Raná víceméně jen obrys kopce.
Sestup bývá někdy nesnadnější 
než cesta vzhůru, což se potvrdilo 
i v tomto případě, nicméně zvlád-
li to nakonec všichni. Po zelené 

značce jsme Bořeň obešli druhou 
stranou a zamířili na poslední eta-
pu vlastivědné exkurze, na Rado-
vesickou výsypku. Pro patnáctile-
té kvintány je vznik této lokality 
vskutku historií, je ovšem docela 
dobře možné, že někdo z nich se 
v budoucnu jako odborník bude 
rekultivacemi zabývat. Zde tedy 
měli dobrou možnost vlastníma 
očima zhodnotit, nakolik člověk 
dokáže krajinu nikoli zdevasto-
vat, leč zkulturnit a upravit tak, že 

návštěvník z jiného kraje možná 
ani netuší, že pod dnešním kop-
cem se skrývá někdejší vesnice.
Podle údajů mobilní aplikace stu-
denti ušli celkem 12 km, překonali 
výškový rozdíl 340 m, spálili přes 
800 kcal, vypotili asi půl litru vody, 
to vše při průměrné rychlosti 3,15 
km/h. A co je jistě mnohem důleži-
tější, rozšířili si praktickou výukou 
v terénu své zeměpisně-vlastivědné 
znalosti rodného kraje.
 Markéta Strašrybková

O úspěšné účasti žáků hudebního 
oboru v okresních kolech celostátní 
soutěže ZUŠ jsem již informoval  
v jednom z minulých čísel Bílin-
ského zpravodaje. V rámci regionu, 
ve kterém se nachází celkem pět 
uměleckých škol, si žáci ve svých 
kategoriích vedli velmi dobře a po-
stoupili do dalších kol. V Ústí nad 
Labem se konalo krajské kolo sou-
těže v sólovém zpěvu. Tam získaly 
žákyně Jana Bučinská 1. místo a Ka-
rolína Brezáková 2. místo. Obě jsou 
ze třídy učitelky Veroniky Duchosla-
vové. Poprvé se naše škola zapojila 
také do soutěže ve hře na bicí. Po 

úspěšném okresním kole se bicisté  
v krajském kole konaném v Cho-
mutově utkali s velmi silnou konku-
rencí. Tereza Lehká i Ondřej Kvěch, 
oba ze třídy učitelky Libuše Šperko-
vé, získali velmi dobrá druhá místa  
a zároveň cenné zkušenosti.
Ani taneční obor nezahálel, neboť  
i on pod vedením učitelky Petry Bě-
láčové měl příležitost zapojit se do 
celostátních soutěžních přehlídek 
ZUŠ. Ze tří soutěžních choreogra-
fií v okresním kole získala jedna 
ocenění za scénické využití rekvizit  
a druhá nazvaná Souznění byla vy-
brána k postupu do krajského kola. 

Tam jsme již v konkurenci deseti 
škol na umístění nedosáhli.
Ovšem život školy není zdaleka 
soustředěn jen na soutěže. Literárně-
-dramatický obor, nejmladší a pod 
vedením učitele Adama Šmejkala 
velmi aktivní, se v průběhu čtvrtletí 
zvládl prezentovat dvěma divadel-
ními představeními. Obě vznikla 
ve spolupráci se členy mosteckého 
divadla „HAD v Cirkuse“ a byla 
hrána pro bílinské základní školy  
v Městském divadle a pro veřejnost 
v sále naší školy. První divadelní hra 
našla svou inspiraci v narození Ježí-
še Krista, druhá pod názvem Posled-
ní cesta byla volným zpracováním 
pašijového příběhu. Již teď vím, že 

literárně-dramatický obor ani v těch-
to dnech nezahálí a na tradiční červ-
nový koncert, který bude společný 
s tanečním oborem, připravuje prý 
velmi zábavné představení.
Tímto krátkou zprávu o životě školy 
v posledních měsících končím a zvu 
vás na další akce. Třeba v květnu 
se můžete s našimi soubory potkat  
v Duchcově na akci Vítání jara  
(17. 5.), což je koncert všech ZUŠ 
teplického okresu, nebo si nás může-
te poslechnout v rámci Zahájení lá-
zeňské sezóny v Teplicích. Více na-
jdete na webových stránkách školy.
S přáním co nejvíce sluníčka a co 
nejméně starostí

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy

inzerce 0615/Bz

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

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika
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Kulturní servis
kultuRní dŮm FOntána

Čtvrtek 7. květen 
od 15:00 hodin

den matek
Zábava s programem 

pro seniory. 
K tanci a poslechu hraje 

MALÁ MUZIKA 
Z CHOMUTOVA.
Vstupné: 20,- Kč

Pátek 15. května
od 17:00 hodin

ZadánO PRO ženy
Tématický večer pouze pro 

ženy všech věkových kategorií.
Pohrajeme si s interiérem 

našich domovů a budeme se 
věnovat samy sobě.

Vstupné: 70,- Kč senioři, 
100,- Kč ostatní

Nejedná se o prodejní akci!!!

městské divadlO

Úterý 19. května
od 19:00 hodin
Jaroslav Sypal

kšanda
Umělecká agentura 

Nordproduction
Hrají: Jaroslav Sypal, Tereza 

Šefrnová, Martin Maxa, 
Rostislav Kuba, Michaela 

Kuklová, Petr Jančařík, Miluše 
Bittnerová, Milan Pitkin, 

Miroslav Šimůnek
Režie: Rostislav Kuba

Skvělá komedie známého 
komika Jaroslava Sypala, 

nabitá humorem – v podání 
předních herců pražských 
divadel. ,,Vzestup a pád 
malého českého človíčka 

rozesměje každého,,.
Vstupné:  

250,- 210,- 170,- 130,- Kč

kOuPaliště na kyselCe

Čtvrtek 21. května 
od 8:30 hodin

vÝtvaRka Za škOlOu
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2015“, 
pro předem přihlášené děti ze 

školských zařízení.  
Téma: „Hrady a zámky“.

Uzávěrka přihlášek 1. 5. 2015. 
Propozice k soutěži 

v Informačním centru nebo 
na tel: 775 601 263.

digitální kino bílina - 2d a 3d promítání
Pátek 8. května/ 17.30 hodin

DEJTE MI POKOJ – 2D
Francie/Komedie/České titulky.
Vstupné: 100 Kč/79 min.

Pátek 8. května/20.00 hodin
EX MACHINA – 2D
USA/Velká Británie/Drama/ 
Sci-Fi/Thriller/České titulky.
Vstupné:110 Kč/108 min.

Sobota 9. května/17.30 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 7 – 2D
USA/Akční/Krimi/Thriller/
České titulky. Vstupné: 110 Kč 
/140 min. 

sobota 9. května/20.00 hodin
EX MACHINA – 2D
USA/Velká Británie/Drama/ 
Sci-Fi/Thriller/České titulky.
Vstupné:110 Kč/108 min.

Neděle 10. května/15.00 hodin

OVEČKA SHAUN VE FILMU – 2D
Velká Británie/Francie/Český 
dabing. Vstupné: 90 Kč/85 min.

Pátek 15. května/17.30 hodin
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ – 2D
USA/Komedie/České titulky.
Vstupné: 110 Kč /93 min. 

Pátek 15. května/20.00 hodin
AVENGERS: AGE OF ULTRON – 3D 
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
Český dabing. Vstupné:155 Kč 
/děti do 15 let 135 Kč/150 min.

Sobota 16. května/17.30 hodin
AVENGERS: AGE OF ULTRON – 3D 
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
Český dabing. Vstupné:155 Kč 
/děti do 15 let 135 Kč/150 min. 

Sobota 16. května/20.00 hodin
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA – 3D
Austrálie/Sci-Fi/Akční/Dobro-

družný/Thriller/České titulky.
Vstupné: 140 Kč/112 min. 

Neděle 17. května/15.00 hodin
MALÝ PÁN – 2D
Česko/Slovensko/Loutkový/Čes-
ký dabing.  
Vstupné: 110 Kč /75 min.

Pátek 22. května/17.30 hodin
SAN ANDREAS – 3D
USA/Katastrofický/ Dobrodruž-
ný/České titulky.
Vstupné: 140 Kč/107 min. 

Pátek 22. května/20.00 hodin
ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 110 Kč/97 min.

Pátek 22. května/22.00 hodin
POLTERGEIST – 3D
USA/Horor/Thriller/České titul-
ky. Vstupné: 150 Kč/97 min.

V divadle byla liška
Děti, které přišly v neděli 19. dub-
na do městského divadla, se mohly 
dobře pobavit u pohádky O chytré 
kmotře lišce, kterou přijelo zahrát 
divadlo Andromeda.
Sympatická liška se rozhodla, že 
bude chytrá a že se bude podobat 
lidem. Přirozenou lstivostí i trochou 
zlomyslnosti napálila lidi, kteří si 
mysleli, že jsou pány tvorstva, a svůj 
důvtip využila v boji proti nepoctiv-

cům a nabubřelcům. Ve své snaze 
být podobná lidem se však do svých 
skutků občas trochu zamotala. Ne-
byla by však chytrá, kdyby nedo-
kázala pochopit, kdy její taškařice 
přesáhly únosnou míru, a kdyby své 
chyby nedokázala napravit.
Na děti čekala spousta veselých 
zápletek a jak to tak v pohádkách 
bývá, vše nakonec vždy dobře do-
padlo. JaS

DDM Bílina - program akcí v květnu
 7. – 8. 5. čtvrtek – pátek 18:00 – 10:00
DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY pro děvčata do 12 let, 
v ceně večeře a snídaně, platby do 5.5. cena: 170 Kč
 11. 5. pondělí 16:00 – 8:00
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
 cena: 20 Kč
 15. 5. pátek od 16:30
RODINNÝ SEDMIBOJ
pro rodinné týmy (dospělý 18+a 1 dítě),zábavné 
soutěže, přihlášky a platby do 13.5. cena: 80 Kč
 15. – 16. 5. pátek – sobota od 16:00
ZÁVODY NA AUTODRÁZE 
KRUŠNOHORSKÝ POHÁR 
akce pro členy automodelářského kroužku
 16. 5. sobota 9:00 – 15:30
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC PRAHA
výlet do modelového království železnic, přihlášky 
a platby do 12. 5. cena: 440 Kč/dítě, 540 Kč/dosp.
● 9:00-18:30
BÍLINSKÁ TROFEJ - KENDÓ od 5 let, turnaj 
kendó, Černá hala/Studentská ulice cena: 250 Kč
● 10:00-12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 16 

pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv
 cena: 30 Kč/hod.
● 10:00-12:00
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE 
V KLOKÁNKU
 cena: 40 Kč
 22. 5. pátek 16:00 – 18:00
PANENKA Z PĚNOVKY pro děti od 9 let, 
výroba paneky z pěnovky, přihlášky a platby 
do 20.5. cena: 120 Kč
 22. – 23. 5. pátek – sobota 18:00 – 10:00
NOC S TECHNIKOU tradiční víkend pro 
děti od 10 let, snídaně v ceně, přihlášky a platby 
do 20. 5. cena: 140 Kč
 23. 5. sobota 10:00 – 12:00
OKRASNÁ PTAČÍ BUDKA
pro děti od 8 let platby do 19. 5. cena: 150 Kč
 25. 5. pondělí 16:00-18:00 
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH 
 cena: 20 Kč
● 16:00 – 18:00
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V AEROBIKU 
od 5 do 13 let, platby do 22.5. cena: 20 Kč 

● 17:00-18:30
KAVÁRNA MALUJ pro děti od 8 let - pracovní 
oděv, obuv, platby do 20. 5. cena: 50 Kč
 28. 5. pátek 16:00 – 19:00
MALOVANÉ TENISKY pro děti od 9 let, 
malování na tenisky podle šablon nebo vlastní 
fantazie, přihlášky a platby do 13.5. cena: 60 Kč
 29. 5. pátek 16:00 – 18:00
SEMINÁŘ BALTIE příprava na mezinárodní 
kolo, přihlášky a platby do 28. 5. cena: 50 Kč
 finaliské z ddm bílina zdarma
 30. 5. sobota 10:00-12:00
KERAMICKÁ DÍLNA pro veřejnost č. 17 
pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv
 cena: 30 Kč/hod.
● 10:00 – 12:00
VELKÁ SPORTOVNÍ SOBOTA 
V KLOKÁNKU cena: 40 Kč
● 9:00 – 13:00 
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY TEPLICE 
prezentační stánek a dílny
Chystáme:
 11. 6. – DEN PRO DĚTI

Přihlašte se na letní tábory: nabídku najdete na našich webových stránkách www.ddmbilina.cz

8 | 7. květen 2015  



Sedmdesát let od konce válečných hrůz
Druhá světová válka zničila 
a poznamenala mnoho životů. 
Zúčastnila se jí většina států 
světa a stala se s více než 60 
miliony obětí dosud největším 
a nejvíc zničujícím válečným 
střetnutím v dějinách lidstva. 
Válka začala 1. září 1939, kdy 
nacistické Německo napadlo 
Polsko a skončila kapitulací Ja-
ponska 2. září 1945.
Druhou světovou válku prováze-
ly v dosud nevídané míře zločiny 
proti lidskosti, válečné zločiny 
a nehumánní zacházení s váleč-
nými zajatci. Oproti všem do-
savadním konfliktům bylo prů-

„Čaj o páté“ EXPEDICE MAHALI
Ve středu 20. května 2015 od 17 ho-
din v klubovně Městské knihovny 
v Bílině, Mírové náměstí 21/16 se 

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, které se 
uskutečnilo 29. 4. mimo jiné:

Zrušilo:
■  Program podpory společenských 

a zájmových organizací ve měs-
tě Bílina, Program podpory kul-
tury a literární fond města Bíli-
na, Program podpory sportu ve 
městě Bílina a Program Podpory 
sociálního začleňování ve městě 
Bílina, k 29. 4. 2015.

schválilo:
■  Záměr prodeje pozemků v zahrád-

kářské osadě č. 6 v Bílině na Chlu-
mu, a to části p. č. 1629/1 o výmě-
ře cca 2 144 m2, části p. č. 1630/1 
o výměře cca 4 864 m2, části p. č. 
1627 o výměře cca 1 040 m2, p. č. 
1630/51 o výměře 18 m2 a části 
pozemku p. č. 1630/2 o výměře 
46 m2 vše k. ú. Bílina za kupní 
cenu 31 Kč za m2 s předkupním 
právem pro Základní organizaci  
č. 6 Českého zahrádkářského sva-
zu, Za Chlumem, Bílina. Žadatel 
si nechá na vlastní náklady vyho-
tovit geometrický plán na odděle-
ní pozemku. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace ve výši 700 
000 Kč mezi městem Bílina jako 
příjemcem a Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem, na zabez-
pečení lékařské pohotovostní 
služby ve spádové oblasti města 
Bílina, na období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2015

■  Návrh rozpočtu města, jeho 

zařízení a řízených organizací 
na rok 2015, v této výši: 
Celkové příjmy ve výši:  
269 443 000 Kč 
Financování ve výši: 
45 530 000 Kč 
Celkové výdaje ve výši:  
314 973 000 Kč 

■  Program podpory sportu dětí a 
mládeže ve městě Bílina s účin-
ností od 29. 4. 2015 s tím, že 
seznamy registrovaných členů 
s místem bydliště ve městě Bí-
lina nebo ve spádových obcích 
Bíliny do 19 let již předložené 
sportovními organizacemi bu-
dou akceptovány jako příloha k 
žádosti o poskytnutí příspěvku z 
Programu podpory sportu dětí a 
mládeže ve městě Bílina, pokud 
se organizace, které tyto sezna-
my předložily do tohoto progra-
mu přihlásí. 

■  Termín konání zastupitelstva měs-
ta, které se uskuteční ve čtvrtek 
18. 6., 24. 9., 5. 11 a 17. 12. 2015, 
vždy od 16:00 hodin.

delegovalo:
■  Mgr. Veroniku Horovou, 1. mís-

tostarostku města, na valnou 
hromadu společnosti Severo-
česká vodárenská společnost 
Teplice, a to na volební období 
2015–2018.

■  Mgr. Zuzanu Bařtipánovou,  
2. místostarostku města, na val-

nou hromadu společnosti Regi-
onální rozvojová agentura Ús-
teckého kraje, a. s. Most, a to na 
volební období 2015–2018.

Zvolilo:
■  Členy finančního výboru ZM: 

Šárku Knapovou (HNHRM), 
Radka Zenkera (ANO 2011), 
Marii Merbsovou (KSČM), Mi-
lana Síbu (KSČM) a Ing. Mi-
chala Vyhnálka (ANO 2011). 

■  Členy kontrolního výboru ZM: 
Bc. Aleše Tallowitze (KSČM), 
Bc. Lukáše Brázdu (KSČM), Jo-
sefa Horáčka (N-Bílina),Lenku 
Glabazňovou (HNHRM) a Ing. 
Jindřicha Brunclíka (TOP 09). 

vydalo:
■  Obecně závaznou vyhlášku  

č. 1/2015, kterou se stanovuje 
systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Bílina.

neschválilo:
■  Podání žádosti o dotaci na nákup 

požární techniky – nového požár-
ního vozidla pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů města Bíliny.

Zamítlo:
■  Žádost pana Františka Lehkého  

o prodej areálu bývalých kasáren. 
■  Žádost pana Quang Khanh 

Buie o prodloužení termínu 

podpisu kupní smlouvy, jejímž 
předmětem je prodej pozemku 
p. č. 1191 o výměře 559 m2 
k. ú. Bílina, jehož součástí je 
stavba občanské vybavenosti č. 
p. 462 v ulici Teplická, Bílina. 
Zároveň ruší usnesení č. 198  
z 4. 9. 2014, kterým bylo schvá-
leno uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Bílina a panem 
Quang Khanh Buiem na prodej 
předmětné nemovitosti z důvodu 
nedodržení 6 měsíční lhůty sta-
novené pro uhrazení kupní ceny 
a podpisu kupní smlouvy. Záro-
veň schvaluje zveřejnění záměru 
prodeje nemovitosti na úřední 
desce za cenu 1.500.000 Kč  
s tím, že v případě doručení 
více žádostí bude prodej usku-
tečněn formou obálkové me-
tody s minimální vyvolávací 
cenou 1 500 000 Kč 

vzalo na vědomí: 
■  Informaci o jednáních města Bíli-

na s Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže o obecně závazné 
vyhlášce města č. 4/2013 – o regu-
laci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her na 
území města Bílina.

■  Informaci vedoucího odboru do-
pravy ohledně vývoje jednotli-
vých jednání o obchvatu města 
Bíliny a zároveň schválilo realiza-
ci varianty A – východní obchvat.

koná beseda s Tomášem Černo-
housem, cestovatelem a fotogra-
fem. Přijďte na zajímavé vyprávění 

o cestě po Tanzanii, Keni, Ugandě, 
Rwandě a ostrově Zanzibar s foto-
grafiemi a krátkými filmy.

V úvodu besedy vystoupí s hudeb-
ním programem žáci ZUŠ G. Walte-
ra v Bílině. Vstupné: 20,- Kč

během bojů podstatně zasaženo 
rovněž civilní obyvatelstvo, jež 

utrpělo obrovské ztráty. Příkla-
dem genocidy se stal holocaust, 

kterému na základě nacistické ra-
sové ideologie padlo za oběť šest 
milionů evropských Židů. Dal-
ším příkladem bylo systematické 
vyhlazování slovanského obyva-
telstva na okupovaných územích 
východní fronty, kde bylo na osm 
milionů civilních obětí.
V samotném závěru války byla 
ustavena Organizace spojených 
národů, jejímž ústředním cílem 
byla prevence vzniku jakéhoko-
li dalšího podobného konfliktu.
Válka a její hrůzy jsou každo-
ročně připomínány i v Bílině 
kladením věnců u památníku 
na městském hřbitově.
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Rada města na své 9. schůzi konané 21. 4. mimo jiné:
schválila:

■  Zachovat původní výši sazby 250 Kč/
m2/rok nájemného z prostor slouží-
cích podnikání v majetku města pro 
rok 2015.

■  Uzavření smlouvy o nájmu prosto-
ru sloužícího podnikání na adrese 
Za Chlumem 820/33, Bílina mezi 
paní Vladimírou Skřivanovou, bytem 
Bílina, jako nájemcem a městem Bí-
lina jako pronajímatelem za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu z pro-
stor sloužících podnikání, s účinností 
smlouvy od 1. 5. 2015.

■  Uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání na adrese Míro-
vé náměstí 91, přízemí, Bílina, o cel-
kové výměře 88,50 m2 mezi společ-
ností WAMB, v. o. s., Mírové náměstí 
92, Bílina, jako nájemcem a městem 
Bílina jako pronajímatelem za nájem-
né dle platné směrnice o nájmu z pro-
stor sloužících podnikání s účinností 
od 1. 5. 2015.

neschválila:
■  Žádost společnosti Buldoci, spol. 

s r. o., o prominutí platby za služ-
by a podnájem nebytových prostor 
za období od 1. dubna do 31. červen-
ce 2015 za užívání nebytových pro-
stor – restaurace na zimním stadionu 
v Bílině.

uložila:
■  Jednateli společnosti Rekreační 

a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., při-
pravit návrh na vypsání výběrového 
řízení na podnájem nebytových pro-
stor - restaurace na zimním stadionu 
v Bílině a předložit jej k projednání 
na radě města, která se uskuteční 
12. 5. 2015.

nesouhlasila: 
■  Se zřízením přípravné třídy v ZŠ 

Aléská ve školním roce 2015/2016. 
Rozhodla:

■  Vypovědět mandátní smlouvu 
o poskytování právních služeb 
mezi městem Bílina jako klientem 

a Mgr. Jiřím Dostálem, jako man-
datářem.

Zřídila:
■  Odborné pracovní skupiny pro zhod-

nocení efektivnosti a hospodárnosti u:
●  příspěvkové organizace KCK Bílina. 

Členové pracovní skupiny: Bc. Jiří 
Eliáš - předseda, Tomáš Nepomucký  
a Marie Merbsová

●  společnosti Rekreační a sportovní za-
řízení Bílina, s. r. o. Členové pracovní 
skupiny: Ing. Petr Procházka - před-
seda, Jaromír Sochor a Jiří Konárek.

●  Městské policie Bílina. Členové pra-
covní skupiny: Bc. Aleše Tallowitze 
- předseda, Jaromír Sochor a Tomáš 
Nepomucký.

 jmenovala:
■  Pana J. Urbánka (ANO 2011) před-

sedou komise pro školství, kulturu 
a sport a zároveň jmenuje pana Vl. Pi-
kala (HNHRM), pana V. Mojžiše 
(KSČM), pana J. Konárka (KSČM), 
paní Mgr. A. Štolbovou (TOP 09) 
členy této komise. Tajemnicí komise 
jmenuje paní I.Richterovou (zaměst-
nankyně MěÚ).

■  Paní M. Chodounskou (KSČM) před-
sedkyní bytové komise a zároveň 
jmenuje paní O. Čeledovou (HN-
HRM), paní H. Ježkovou (N-Bílina), 
paní V. Duchoslavovou (BSD), pana 
Š. Kohlschutera (ANO 2011), paní 
M. Pecháčkovou (TOP 09), pana 
P. Salaje (KSČM) a paní Soňu Strýč-
kovou členy této komise. Tajemnicí 
komise jmenuje paní D. Sáblovou 
(zaměstnankyně MěÚ).

■  Pana K. Šrámka (ANO 2011) před-
sedou sociálně zdravotní komise 
a zároveň jmenuje paní A. Burešo-
vou (HNHRM), paní N. Maurero-
vou (KSČM), paní J. Homolovou 
(KSČM) a paní M. Beránkovou (TOP 
09) členy této komise. Tajemnicí ko-
mise jmenuje paní Bc. M. Kalivodo-
vou (zaměstnankyně MěÚ).

■  Pana P. Jabůrka (HNHRM) předse-
dou komise pro životní prostředí a do-

pravu a zároveň jmenuje pana M. Ja-
nouška (ANO 2011), pana V. Ježka 
(KSČM), pana V. Mojžiše (KSČM) 
a paní Ludmilu Vážnou (TOP 09), 
členy této komise. Tajemnicí komise 
jmenuje paní E. Antošovou (zaměst-
nankyně MěÚ).

■  Pana Bc. A. Tallowitze (KSČM) 
předsedou komise pro bezpečnost 
a prevenci kriminality a zároveň 
jmenuje pana T. Hereše (HNHRM), 
pana T. Nepomuckého (ANO 2011), 
pana Bc. Vl. Řáhu (TOP 09) a pana 
Bc. L. Brázdu (KSČM) členy této ko-
mise. Tajemnicí komise jmenuje paní 
V. Nodžákovou, DiS (zaměstnankyně 
MěÚ).

■  Pana M. Zvolánka (HNHRM) před-
sedou komise pro rozvoj a cestovní 
ruch a zároveň jmenuje pana J. Ho-
ráčka (N-Bílina), pana Zd. Mikeše 
(BSD), pana L. Svobodu (ANO 
2011), paní N. Maurerovou (KSČM), 
paní Kl. Homolovou (KSČM) a paní 
Ing. J. Mrázovou (TOP 09), členy této 
komise. Tajemnicí komise jmenuje 
paní Ing. R. Strakovou (zaměstnan-
kyně MěÚ).

delegovala:
■  Mgr. Veroniku Horovou, 1. místosta-

rostku pro věci neinvestiční, zastupo-
váním ve všech orgánech Hospodář-
ské a sociální rady Teplicka, Euro-
regionu Krušnohoří, Severočeského 
sdružení obcí a Sdružení lázeňských 
míst. 

■  Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. mís-
tostarostku města pro věci investič-
ní, zastupováním ve všech orgánech 
Svazu měst a obcí České republiky, 
Euroregionu Labe, Hospodářské a so-
ciální radě Ústeckého kraje a MAS 
SERVISO, o. p. s.

vzala na vědomí:
■  Přehled oprav a investičních akcí 

na sportovních a rekreačních zaříze-
ních města Bíliny v období let 2009-
2015, předložený jednatelem společ-

nosti, Mgr. P. Boudou. 
■  Přehled mandátních smluv, na zákla-

dě kterých jsou městu Bílina poskyto-
vány právní služby. 

■  Doplnění žádosti Husova institutu 
teologických studií, c. p. o., o pří-
spěvek na provoz výukových prostor 
v Bílině. Rada města zároveň uložila 
tajemníkovi MěÚ připravit do dal-
šího zasedání rady návrh smlouvy 
o poskytnutí finanční dotace tomuto 
institutu ve výši 40 000  Kč, včetně 
rozpočtové změny. 

■  Informaci vedoucí finančního od-
boru o výsledku zápisů v bílinských 
mateřských školách pro školní rok 
2015-2016. 

■  Žádost Podkrušnohorského gymnázia 
Most o příslib poskytnutí finanční do-
tace ve výši 350.000 Kč na provozní 
náklady budovy gymnázia v Bíli-
ně v roce 2015 s tím, že tato žádost 
bude opětovně předložena RM a ZM 
po schválení rozpočtu.

■  Přehled aktualizovaných úvazků 
ve společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, k 15. 4. 
2015, včetně mapy areálu a ordinač-
ních hodin jednotlivých ordinací.

■  Stanoviska právních zástupců měs-
ta, Mgr. Jiřího Dostála a JUDr. Do-
minika Hinera, k uzavření smlouvy 
o převodu části činnosti mezi společ-
ností Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, jako převodcem 
a MUDr. Alenou Jelínkovou, jako 
nabyvatelem. Předmětem smlouvy 
byl převod poskytování zdravot-
ních služeb formou ambulantní péče 
v oboru pneumologie a ftizeologie 
provozované prostřednictvím plicní 
ambulance. 

■  Informaci starosty města o zřízení 
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou 
působností Bílina, včetně jmenování 
členů bezpečnostní rady.

■  Informaci starosty města o zřízení 
Krizového štábu obce s rozšířenou 
působností Bílina.

Rada města na své 10. schůzi konané v mimořádném 
termínu 30. 4. mimo jiné:

Odvolala:
■  Pana Martina Bergera z komise pro 

mládež a kulturu Euroregionu Kruš-
nohoří. 

■  Pana Mgr. Reného Štěpánka, MBA, 
z funkce jednatele společnosti 
HNsP, s. r. o., Bílina, a to k 30. 4. 
2015.

■  Paní Jitku Bubeníčkovou a p. Pavla 
Prchala z funkce členů dozorčí rady 
HNsP s. r. o., Bílina, a to k 30. 4. 
2015.

■  Pana Pavla Prchala a Mgr. Reného 

Štěpánka, MBA z funkce člena do-
zorčí rady RaSZ Bílina, s. r. o., a to 
k 30. 4. 2015.

jmenovala:
■  Mgr. Veroniku Horovou členkou 

komise pro mládež a kulturu Eu-
roregionu Krušnohoří a Ing. Petra 
Procházku členem sportovní komi-
se Euroregionu Krušnohoří.

■  Mgr. Marka Tapšíka, LL. M., 
MUDr. Yasera Karnouba a Šár-
ku Knapovou členy dozorčí rady 
HNsP, s. r. o., Bílina, od 30. 4. 2015.

■  Paní Lenku Glabazňovou, paní 
Marií Merbsovou a Ing. Martina 
Zechovského členy dozorčí rady 
společnosti RaSZ Bílina, s. r. o., 
od 30. 4. 2015. 

delegovala:
■  Mgr. Veroniku Horovou, zastupo-

váním ve všech orgánech Eurore-
gionu Labe a Mgr. Zuzanu Bařti-
pánovou, zastupováním ve všech 
orgánech Hospodářské a sociální 
rady Teplicka. 

vzala na vědomí:
■  Informace místostarostky města, 

Mgr. Zuzany Bařtipánové, o pod-
mínkách případného vystoupení 
ze společnosti TERRA NATURA, 
o. p. s.

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit 
na úřední desce měÚ bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále i na webových stránkách 
města (www.bilina.cz)
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Bílina hostila další ročník Sokol Junior Cupu
Druhá dubnová neděle byla v Černé 
hale v Bílině ve znamení florbalu. 
Sešly se zde florbalové týmy z tep-
lického okresu a jeden tým mimo 
něj. Turnaje se zúčastnily DDM 
Duchcov, DDM Teplice, Sokol 
Světec, Sokol Bílina A a B a z nej-
větší vzdálenosti poprvé FBC Hora 
Sv. Kateřiny. K vidění byly vidět 
zajímavé zápasy plné bojovnosti 
a zvratů. Domácí A tým po dvou 
smolných porážkách skončil nako-
nec na nepopulárním 4. místě. B 
tým sestavený z florbalových nadě-
jí skončil na posledním místě, kdy 
ale potěšil velkou bojovností v kaž-
dém svém zápase. Nicméně všichni 
reprezentanti našeho města zaslouží 
za svůj výkon pochvalu.

Radek Nedbálek

VÝSLEDKY

Sokol Světec ddm Teplice 2:2

Sokol bílina A FbC Horalové 5:1

Sokol bílina b ddm duchcov 1:15

Sokol Světec Sokol bílina A 3:2

ddm Teplice Sokol bílina b 8:1

FbC Horalové ddm duchcov 2:5

ddm Teplice Sokol bílina A 4:1

Sokol Světec ddm duchcov 0:7

FbC Horalové Sokol bílina b 5:5

Sokol bílina A ddm duchcov 1:6

ddm Teplice FbC Horalové 5:3

Sokol Světec Sokol bílina b 8:0

ddm Teplice ddm duchcov 2:3

Sokol bílina A Sokol bílina b 8:0

Sokol Světec FbC Horalové 5:2

TABULKA

1. ddm duchcov 36:6 15

2. ddm Teplice 21:10 10

3. Sokol Světec 18:13 10

4. Sokol bílina A 17:14 6

5. FbC Horalové 13:25 1

6. Sokol bílina b 7:44 1

Pohár nadějí Česká Lípa
V sobotu 11. 4. se konaly závody 
v České Lípě pro začínající závod-
níky a i pro pokročilejší.
Z našeho klubu SKM Bílina se při-
pravovalo celkem 13 žáků ve věku 
8 až 14 let.
Po zkušenostech z minulého závo-
du jsme kladli při tréninku důraz 
na techniku, lepší bojové nasazení 
a etiku svých žáků.
Na tyto závody se přihlásilo celkem 
39 oddílů s počtem 270 závodníků. 
Při tak velkém počtu soutěžících 
sportovní hala opravdu praskala 
ve švech. Každá kategorie byla hoj-
ně zastoupená, takže získat cenný 
kov byl pro naše žáky tou nejlepší 
odměnou.
Tak jako vždycky před samotným 
závodem proběhla porada, kde se 
řeklo pár zásadních věcí a popřálo 
se všem hodně úspěchů.
Samotné závody byly pro všechny 
psychicky náročné, protože při tak 

velkém počtu vždy nastane mírný 
chaos a je velice důležité udržet si 
formu a bdělost.
To měli na starost naši koachové 
(trenéři) Dan Engler, Aneta Štastná 
a Jarmila Masopustová.
Pro některé naše svěřence byl zá-
vod v kategoriích první zkouškou 
a musím konstatovat, že se nemají 
za co stydět, předvedli velice dobré 
výkony.
A jak dopadlo našich 13 závodní-
ků?
K překvapením patřili tito žáci – 
Smolák D. 2. místo kata a 3 místo 
kumite, Weisová L. 3.místo kata 
a 2.místo kumite, Weisová K. 
3. místo kata a 2. místo kumite, 
Plass D. 3.místo kata a 3. místo ku-
mite, Říha F. 3. místo kumite, Vov-
čičková A. 2.místo kumite, Bureš 
F. 3. místo kumite, Kačírková M. 
2. místo kumite, Kata team – žáky-
ně 1. místo (Weisová K, Vovčičko-

Hra Bíliny ztratila lehkost
Když odhlédneme od čtyřgó-
lového vítězství na půdě 
rez ignovaného 

Rumburku před týd-
nem, nemůže mít 
divák radost z jarní 
hry Bíliny.Tatam je 
elegantní kombina-
ce, hráči většinou 
nakopávají míče, 
chybí podzimní kom-
binace, chybí běhavá  
a tvořivá záloha, chy-
bí střelec typu Tůmy. 

Zranění kapitá-
na Mer-

gla  

v Rumburku se spolupodepsalo pod 
matný domácí výkon Bíliny,která  
v sobotu hostila Děčín, tým , který na 
cizí půdě podává většinou poloviční 
výkon. Bílina si s hosty neporadila  
a „vybojovala“ pouhý jeden bod.
V 16. minutě nepříliš prudká střela 
překvapila zkoprnělého Vondráč-
ka - 0:1. Víc zajímavých okamžiků 
první poločas nepřinesl, ve 47. mi-
nutě byl po druhé žluté vyloučen 
děčínský Timofij. Zbytek poločasu 
probíhal za převahy Bíliny, která si 
však vypracovala pouze jednu gó-
lovou situaci.Bečvařík posunul do 

běhu Kotěšovskému a ten prostřelil 
hostujícího brankáře - 1:1. Utkání 
dospělo do penalt.V mužstvu Bíliny 
dostali šanci mladí, kteří nepromě-
nili.Penalty zdramatizoval Děčín, 
který také dvakrát zahodil.Pro Dě-
čín rozhodla až pátá penalta.

Bílina – Děčín 1:2 (0:1)
Sestava Bíliny:
Vondráček - Žemba, Karel, Pavlí-
ček, Choutka, Bečvařík, Levý  
(63. Podaný),Vlasák, Záhradský 
(78. Rokos), Katrenič, Kotěšovský 
(57. Procházka)

vá A. Kačírková M.), žáci 2. místo 
(Novotný K. Kovařík J. Ptáčník 
M.), žáci 1. místo (Plass D. Marvan 
D. Vavřík J.).
Takže celkem cenných kovů: 2krát 
zlato, 6krát stříbro a 7krát bronz. 
Celkem 15 medailí a v bodovém 
pořadí oddílů skončil náš klub 
SKM Bílina na krásném 6. místě.
Jsem velice spokojený s výstupem 

našich žáků a děkuji jim za repre-
zentaci. 
Poděkování patří i trenérům Dano-
vi, Anetě, Jarmile a všem rodičům, 
kteří doprovázeli své ratolesti.
Před sebou máme ještě dva závody 
a to Velkou cenu Kadaně a Přátel-
ský pohár v Bílině.

Hlavní trenér SKM Bílina
Roman Masopust

7. květen 2015 | 11



Jana Ziegelheimová přebírá pohár za první místo

Jana Ziegelheimová zabodovala  
na tomto turnaji potřetí v řadě

Vídeň kendó Donau cup – zlato do Bíliny
Mezinárodní závody kendó Do-
nau cup 2015 se konal tradič-
ně ve Vídni poslední březnový 
víkend. Tohoto 19. ročníku se 
zúčastnilo celkem 127 kendistů 
a kendistek ze 13 zemí 
Evropy. V historii DC 
byla nejsilněji obsazená 

kategorie žen, které se zúčastnil 
historicky rekordní počet zá-
vodnic včetně členek národních 
týmů Belgie, Česka, Chorvatska, 
Maďarska, Polska, Portugalska, 
Rakouska, Rumunska, Slovinska 
a Srbska. Týmový turnaj byl oz-
vláštněn přítomností reprezen-
tačního týmu mužů Maďarska, 

jednoho z nejsilnějších týmů 
Evropy, 3. na minulém 
MS v Novaře.
V předzvěsti nadchá-
zejícího MS v Tokiu 
si většina přítomných 
chtěla ověřit formu 
včetně našeho repre-
zentačního týmu.
Z ČR se na Donau 

cup vypravili: celý ná-
rodní tým mužů, dvě 

členky reprezentace 
(E Vytlačilová a K. Lu-

chesi), zástupci Nozomi 
dojo (P.Štěpán ml., L. Ko-
piště a O. Pitaš) a zástup-
kyně SanDóMon Bílina 
(J. Ziegelheimová).
Turnaj byl zahájen kate-
gorií žen, kde se ve velké 
konkurenci podařilo pro-
sadit Janě Ziegelheimové, 
která celým turnajem pro-
šla, aniž by dostala jediný 

platný zásah. Po velmi vyrov-
naných a dlouhých zápasech 

v osmifinále a čtvrtfinále a po na-
pínavém semifinále s kapitánkou 
rakouského týmu žen S. Miller, 
ve finále porazila belgickou člen-
ku reprezentace R. Byusse a po-
třetí v řadě se jí podařilo Donau 
cup vyhrát. 
V kategorii mužů byla situace ve-
lice napínavá již od prvních kol, 

přes všechny soupeře se bez ztráty 
ipponu dostal Martin Fritz na příč-
ku nejvyšší, cestou porážel soupe-
ře napříč evropskými reprezenta-
cemi, až nakonec ve finále zdolal 
urputného J. Lipinski z Polska. 
Všem oceněným i zúčastněným 
gratulujeme k získaným zkuše-
nostem!

6. ročník o putovní pohár v nohejbale 
neregistrovaných týmů právě začal
SKM Bílina se 11. dubna již 
po šesté zhostil putovního poháru 
nohejbalu, kterého se účastní 6 až 
8 týmů.
Jednotlivé utkání mezi družstvy 
jsou inspirativní a musím dodat 
velice hezké. Turnaj je pro do-
spělé muže, aby si především za-
hráli, zpříjemnili sobotu sportem 
a „nezlobili“. I když tentokrát si 
jedno družstvo přivezlo jako po-
silu ženu.
Pro všechny je připraveno malé 
pohoštění spolu s „guláškem a pi-
vem“, a to po celý den turnaje.
Všem zúčastněným děkujeme 
za účast a těšíme se na další 
kolo, které bude v červnu. Pro 
ostatní zájemce jsou dveře ote-
vřené. Turnaj se hraje na tři kola, 
bližší informace jsou k dispozi-
ci na webových stánkách skm.

bilinanet.cz nebo na telefonu 
724 002 760.
A jak to dopadlo v tomto kole: 

1. místo MAMBA,  
2. místo DRACI  
a 3. místo Telnice.

Pro ostatní družsta – nic není ztra-
ceno, byl to začátek a čekají nás 
ještě dvě kola. Roman Masopust
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