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Bílina nabídla občanům první farmářské trhy
Farmářské trhy proběhly poprvé  
v Bílině ve středu 27. května na Mí-
rovém náměstí. Nabízeno bylo ovo-
ce, zelenina, sadba, pečivo, uzeniny, 
koření a další kvalitní potraviny od 
malých výrobců a pěstitelů. Farmář-
ské trhy doprovodil svým vystoupe-
ním komorní dívčí soubor Komo-
řinka, pěvecký sbor ZUŠ, pěvecký 
sbor ze ZŠ Aléská a další. Farmářské 
trhy v Bílině se konají pod záštitou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Další 
farmářské trhy v Bílině proběhnou 
v září a obyvatelé města se mohou 
těšit opět na kvalitní české výrobky. 
Více uvedl v rozhovoru pro Bílin-
ský zpravodaj Adam Weber, který 
farmářské trhy zajišťuje.

Proč jste se rozhodli uspořádat 
farmářské trhy v Bílině?
Oslovilo nás město s tím, že by 
měli zájem, aby i v jiných městech 
Ústeckého kraje se konaly pravidel-
nější farmářské trhy. Bohužel jsme 
to začali řešit poměrně pozdě, když 
jsou termíny na rok dopředu jasné, 

tak jsme našli dva až tři termíny bě-
hem letošního roku. Když se trhy  
v květnu osvědčí, tak bychom v nich 
pokračovali i na podzim a třeba před 
Vánocemi bychom udělali třetí. Od 
roku 2016 bychom se domluvili na 
tom, že by byly pravidelněji. 

Lidi na sociálních sítích si stě-
žovali na čas, kdy se farmářské 
trhy konají (od 9:00 do 16:00). 
Neuvažujete přece jenom do bu-
doucna, že by se to posunulo?
Ono protáhnout to více do odpo-
ledne nejde, protože zboží nevy-
drží. Tím, že to děláme v dalších 
devíti městech Ústeckého kraje, 
tak máme zkušenosti takové, že 
nejvíce nakupujících přijde do-
poledne. Ti lidé, kteří jsou třeba  
v zaměstnání, tak zaskočí o poled-
ní přestávku. Nemůžete očekávat, 
že chleba a zelenina v pět odpoled-
ne budou pořád čerstvé. 

Co farmářský trh nabídne?
Dneska je tady třináct stánků  

a všechno je tady víceméně za-
stoupeno dvakrát – dva pekaři, 
dva řezníci, dva zelináři a doplň-
kový sortiment jako rybí výrobky, 
koření, sladkosti a bylinkářství. 
Uvidíme, jak je tady trh silný a na 

co reaguje dobře. S tím, že příště 
zase trhy doplníme o další sorti-
ment. Uvidíme, jak se to chytne. 
My jsme především chtěli, aby lidé 
měli na výběr, aby měli pestrou na-
bídku.  Karel Schön

Cena Rady města pro Jaroslava Sekyru předána

Maturantům jdou nejvíc cizí jazyky

V pátek 29. května byla udělena 
Cena Rady města Bílina panu 
Jaroslavu Sekyrovi. K předá-
ní došlo v Domově důchodců  
v Bystřanech, kde pan Sekyra 
žije. Osobně mu přišel poblaho-
přát starosta města Oldřich Bu-
beníček a místostarostky města 
Bílina Veronika Horová a Zuzana 
Bařtipánová. Cena byla udělena 
za zvlášt´významný přínos v roz-
voji města Bíliny.

„Pan Sekyra 
patří k význam-
ným osobnostem  
v moderních 
dějinách města. 
Je to nádherná 
ukázka toho, co 
může občan pro 
město udělat. Při 
dnešním pěkném 
posezení jsme 
zavzpomínal i 
společně s panem 
Sekyrou, protože 

je to už neuvěřitelných 40 let, co po-
hádkové figurky vznikly či vznikaly  
v pohádkovém lese.  Myslím, že cena, 
kterou od města dostal, je naprosto 
zasloužená a jsem rád, že si ji váží  

i sám pan Sekyra,“ řekl starosta měs-
ta Bílina Oldřich Bubeníček.  
Tvůrce ojedinělého pohádkového 
lesa Jaroslav Sekyra žije spokojeně 
v Domově důchodců v Bystřanech. 
Klatovský rodák žije v severočes-
kém regionu od roku 1950, kdy ve 
svých 25 letech zakotvil nejprve  
v Hostomicích a poté se usadil  
v Bílině. Vyučený kameník našel zá-
libu v astronomii a také ve voňavém 
dřevu, ze kterého začal vyřezávat  
a vyrábět pro děti nejrůznější atrak-
ce a loutky. V roce 1967 vybudoval  
v Hostomicích dětské eldorádo, ve 
kterém nechyběly dřevěné figurky, 
prolézačky ani obrovský drak, do 
kterého se bez problémů vešla celá 
třída, a v jeho útrobách se dokonce 

Týden mezi 18. a 22. květnem 
byl pro letošní maturanty bílin-
ské pobočky Podkrušnohorské-

ho gymnázia zlomový v jejich 
životě. 
Do školních lavic usedli napo-

sledy 30. dubna, poté už je če-
kal kolotoč zkoušek.

Pokračování na straně 3

promítal film s astronomickou téma-
tikou. Bílinské lesy Jaroslava Sekyru 
uchvátily natolik, že se rozhodl pro 
vybudování pohádkového areálu 
snů s mnoha figurkami a atrakcemi. 
Psal se rok 1974. „Vyřezal jsem bez 
cizí pomoci asi 125 pohádkových 
dřevěných figurek a dalších asi osm 
desítek kreseb na stromy. Dřevěné 
figurky jsem vyřezával vždy podle 
obrázkové předlohy,“ vzpomíná Ja-
roslav Sekyra.  A nejenom o pohád-
kovém lese jsme s panem Jarosla-
vem Sekyrou hovořili během předá-
ní Ceny Rady města Bílina Domově 
důchodců v Bystřanech.

Karel Schön
Rozhovor s Jaroslavem Sekyrou 

si můžete přečíst na straně 7

Foto: Václav Weber

Foto: Karel Schön



Silnice z Bíliny na Razice se dočká opravy 
Ústecký kraj obdržel od Státní-
ho fondu dopravní infrastruktu-
ry finanční prostředky ve výši 
330 mil. Kč na opravu silnic II. 
a III. třídy v roce 2015. Podle 
Metodického pokynu Státního 
fondu dopravní infrastruktury 

Ústecký kraj k vyčerpání po-
skytnuté částky uvolnil z vlast-
ních zdrojů prostředky ve výši 
15 %, tj. 58,5 mil. Kč. Čerpáním 
finančních prostředků ze SFDI  
v roce 2015 byla pověřena Sprá-
va a údržba silnic Ústeckého 

kraje, příspěvková organizace, 
která bude tyto akce realizovat.
Opravena bude silnice na Bílinsku, 
konkrétně jde o opravu povrchu na 
silnice III/2577 Bílina – Razice,  
s plánovanou cenou 4 500 000 Kč. 
„Jsme velice rádi, že se po pěti le-

tech od žádosti dostalo i na nás. Sil-
nice je poničena těžkou technikou  
a je v havarijním stavu,“ uvedla sta-
rostka obce Hrobčice Jana Syslová. 
V celém Ústeckém kraji dojde  
k opravám u více jak sedmi desítek 
silnici II. a III. třídy.  Karel Schön

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA BÍLINA
ZAHÁJENÍ LETNÍ FILMOVÉ JÍZDY

nejen pro děti

MIMONI 3D
26. 6. 2015 od 22:00 hodin

Vstupné: 130,- Kč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
LÉTO 2015

POBYTOVÉ TÁBORY:
MLADOTICE ................................................ 4. – 11. 7.
JEDLOVÁ1 ................................................. 10. – 19. 7.
JEDLOVÁ2 ................................................. 19. – 26. 7.
NOVÁ VES AEROBIK ................................. 15. – 23. 8.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
SPORTOVNÍ MINICAMP ................................1. – 3. 7.
CESTA DO STŘEDOVĚKU ........................... 6. – 10. 7.
OBJEVITELSKÉ PRÁZDNINY .................... 13. – 17. 7.
ZÁCHRANÁŘSKÝ ..........................................3. – 7. 8.
HOKUS POKUS ......................................... 10. – 14. 8.
KOCOURKOV ............................................ 17. – 21. 8.
OLYMPIÁDA NARUBY ............................... 24. – 28. 8.

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE V DDM

Když se setkáme s domácím násilím
Linka duševní tísně, dobrý den... 
Ze sluchátka se ozývá zoufalý 
ženský pláč. Je hodně po půlnoci. 
Pracovnice ženu zklidňuje, mezi 
vzlyky slyší útržky: „...zas mne 
zmlátil a odešel...bojím se, co 
bude...ještěže jsou dneska děti u 
babičky...říká, že jsem líná tlustá 
kráva, ale vždyť je vždycky nava-
řeno a pořádek...“
Takhle nějak to může vypadat. 
Domácí násilí se týká hlavně žen 
(ale také třeba osob starých, ne-
mohou-cích, dětí) a má řadu po-
dob. Násilníci obětem tělesně 
ubližují, zastrašují je a vyhrožují 
dalším násilím. Oběti jsou opako-
vaně a dlouhodobě uráženy, poni-
žovány. Tyrani jim zakazují styk  
s přáteli a vlastní rodinou, chorobně 
žárlí, ovládají veškeré rodinné fi-
nance. Výjimkou není ani znásilně-
ní. U 90 % případů domácího násilí 
jsou přítomny děti.
Většina z nás slyšela o někom, kdo 
je ve svém vlastním domově vy-
stavován násilí, ale málokdo z nás 
je schopen podat oběti pomocnou 
ruku. Kolem domácího násilí totiž 
panuje spousta falešných mýtů. 
Ale každý z nás může bez nad-
sázky přispět k záchraně lidského 
života. Především je nutné vědět, 

že žádné domácí násilí samo neu-
stane, naopak: bude to stále horší! 
Hlavní příčinou domácího násilí je 
totiž osobnost pachatele. Omluvou 
není ani alkohol nebo drogy, pro-
tože ty jen posílí úmysly člověka, 
který má trvale v povaze sklon  
k násilí. Zakažme si prosím otáz-
ku, proč že vlastně muž ženu uho-
dil. Důležité je to, že nikdo nemá 
právo ubližovat druhému!
Domácí násilí se může týkat na-
prosto kohokoliv. Odehrává se 
v rodinách chudších i bohatých, 
problémových i těch „lepších“. 
Existuje mezi dělníky i mezi vy-
sokoškolsky vzdělanými lidmi. 
Trýzněni jsou lidé všech věko-
vých skupin a nejrůznějších pro-
fesí. Mějme prosím na paměti 
nebezpečnou věc: týrající člověk 
má velmi často dva vzorce chová-
ní. Na veřejnosti je známý svým 
obdivuhodně laskavým a přá-
telským vystupováním, zatímco  
v soukromí se chová násilnicky  
a bezcitně. Oběť se proto mnoh-
dy bojí, že by jí prostě nikdo 
neuvěřil, kdyby si postěžovala  
a požádala o pomoc. Navíc v lec-
kom z nás může hlodat červík po-
chybností, zda vůbec máme právo 
plést se do cizích věcí, vždyť je to 

přece věc každé rodiny, jak spolu 
žijí. Odpověděla bych jednoduše: 
zkusme si představit, že jsme to 
my sami (nebo naše dítě), a vžij-
me se na chvíli do opakovaně tlu-
čené mladé ženy, která nesmí ven 
z bytu, den ode dne se víc bojí  
o sebe i o dítě, je vyděšená z man-
želových výhrůžek a je v té hrůze 
prostě docela SAMA. Bojí se co-
koliv udělat, vyhrožování je účin-
né. K tomu ještě musíme přičíst 
fakt, že skutečná pravda obvykle 
bývá horší než to, co momentálně 
nějak vyšlo najevo. Oběť má totiž 
většinou sklon namlouvat si, že se 
nic vážného neděje. Vinu hledá 
u sebe, stydí se, vždyť něčím se 
přece musí vůči partnerovi provi-
ňovat, když ji stále tluče. Ono je 
totiž nesmírně těžké uvěřit, že nás 
blízký člověk skutečně zneužívá, 
ponižuje, týrá. Zvenčí to může 
vypadat jasně, známí si říkají „ta 
je divná, proč od něj neodejde?, 
to já bych už dávno byla pryč!“. 
Ale oni nemají děsivou zkuše-
nost člověka, ve kterém se něco 
důležitého zlomilo ve chvíli, kdy 
ho v bezpečí vlastního domova 
jeho blízký člověk napadl, ponížil  
a ztloukl. Takhle traumatizující 
prožitek zákonitě vede k nějakým 

změnám v cítění a chování, kte-
ré mohou vypadat „nelogicky“.  
A obětem může v souvislosti  
s odchodem hrozit riziko ještě 
větší: když se totiž týrající dozví, 
že mu oběť chce prchnout, vzbudí 
to u něj často nárůst agresivity...
Jakou cestou se mají vydat oběti 
domácího násilí? Jsou tři kroky, 
které je potřeba učinit. Prvním kro-
kem je připustit fakt, že se to děje.  
(Už to je někdy nepředstavitelně 
těžké, protože oběť se během pro-
žívaných hrůz naučila vidět věci 
zkresleně, jakoby „sama sobě vy-
mýt mozek“, aby tolik netrpěla.) 
Druhý krok znamená uznat, že za 
prožívané násilí se oběť nesmí vi-
nit, že viníkem je jednoznačně a bez 
pochyb násilník. Posledním krokem 
je pak vyhledání pomoci a podpory.  
A to hlavní na závěr: jakmile tyran 
napadne svou oběť podruhé, je nut-
no záležitost hned řešit! Protože dál 
už to bude jen horší. 

Sylva Vozábová

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

Co dělat když...
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Maturantům jdou nejvíc cizí jazyky

Pokračování ze strany 1
Maturovala jedna třída, která měla 
24 studentů. Zkoušku dospělos-
ti však nakonec skládalo jen 22  
z nich, dva si ze zdravotních dů-
vodů atmosféru maturity vyzkouší 
až na podzim. Maraton zkoušení 

Zastávky jsou 
opět hezčí

Nebývalý zájem o vyšetření kožních znamének

Letošní úspěšní maturanti Foto: Václav Weber

 Foto: Václav Weber

O vyšetření kožních znamének a pih byl zájem

Hornická nemocnice s polikli-
nikou připravila pro obyvatele 
Bíliny a přilehlých oblastí ve 
středu 29. dubna bezplatné vy-
šetření digitálním dermatosko-
pem. Preventivní vyšetření proti 
rakovině kůže přilákalo nečeka-
ně mnoho lidí nejen z Bíliny, ale  
z Loun, Krupky, Litoměřic, Teplic, 
Mostu i přilehlých vesnic. Cel-
kem bylo ten den vyšetřeno asi  
130 zájemců, na dalších přibližně 
50 se bohužel pro příliš velký zá-
jem a časové omezení řada nedo-
stala. Přesto byla překvapivá ocho-
ta lidí čekat na vyšetření až tři ho-
diny. Tuto dobu mohl každý využít 
k doprovodné nabídce – změření 
krevního tlaku a glykémie, což 
využilo asi 60 příchozích.Vyšet-
řování začalo v 8:30 u pracovníka 

pověřeného obsluhou digitálního 
dermatoskopu. Od 12:30 do 16:30 
pak posílila vyšetřující řady svou 
přítomností MUDr. Reslová. Bě-
hem celého dne byl při vyšetření 
jednotlivě vysvětlován princip 
digitálního dermatoskopu jako ta-
kového a důležitost prevence i při 
placené službě v kožní ambulanci. 
Lékařka pak uvolnila termín kož-
ní ambulance přímo na objednání 
rizikových afekcí. Těchto riziko-
vých a nejasných projevů po vy-
šetření se objevila asi třetina ze 
všech vyšetřených lidí.
O vyšetření měly zájem spíše 
ženy, muží přicházeli v menší míře  
a převážně v páru. Zájem o vyšetře-
ní měli také rodiče s malými dětmi.
Nejen návštěvníkům byl tento den 
přínosem. Kromě samotného vyšet-

Maligní melanom kůže
Maligní melanom je nádor, kte-
rý vychází z pigmentotvorných 
buněk. Na jeho vzniku se podílí 
především ultrafialové záření, 
a to zejména jeho UVB složka. 
Již naši rodiče rozhodují o tom, 
zda budeme mít větší „šanci“ 
nádor dostat nebo ne. Je to dáno 
nejen genetickou výbavou, ale 
i naším pobytem na sluníčku  

ření také někteří zjistili, že je v Bíli-
ně kožní ambulance a dermatoskop. 
Poliklinika zviditelnila nově zrekon-
struované prostory včetně venkovní 

úpravy. Klienti z okolí, kteří navště-
vují jiná zařízení, viděli polikliniku 
ve stávající podobě poprvé.

Veronika Kavalierová, JaS

v útlém dětství. V současné 
době se předpokládá, že po-
čet mateřských znamének na 
naší kůži přímo úměrně souvisí  
s dávkou ultrafialového záření, 
kterou jsme dostali v prvních 
letech života. I když maligní 
melanom vzniká z mateřských 
znamének jen někdy, vzrůstá při 
jejich vyšším počtu úměrně i ri-
ziko vzniku tohoto nádoru. 

Jak vypadá melanom
Na původně zdravé kůži se začne 
tvořit odlišně barevná skvrna, která 
se zvolna zvětšuje a postupně při-
bývá na tloušťce. Jindy se barevně 
a tvarově mění klidné mateřské 
znaménko. Nemusí vždy jít o ma-
ligní melanom, ale vždycky je tře-
ba, aby projev vyšetřil kožní lékař. 
Proč je to tak důležité? Jedná-li se  
o maligní melanom, je nezbytně 

nutné, aby se projev co nejdříve 
odstranil. Maligní melanom totiž 
podobně jako jiné zhoubné nádory 
může pacienta ohrožovat na životě 
vznikem vzdálených dceřiných lo-
žisek. Čím déle je nádor umístěn 
v kůži, tím má více času k tomu, 
aby dceřiná ložiska založil. Tomu 
je třeba předejít jeho včasným od-
straněním.

Zdroj: www.melanom.cz

Jako po každé zimní sezóně se také 
letos Městské technické služby Bílina 
postaraly o čisté a hezké zastávky, kte-
ré v úterý 5. května umyly a zbavily 
špíny, prachu a dalších nečistot.
Letos byli do této akce zapojeni tři za-
městnanci a pomohla také cisterna. Na 
zastávky je skutečně hned hezčí pohled. 
„Tuto akci opakujeme každý rok, pro-
tože víme, že se nám tento intenzivní 
úklid osvědčil a občany Bíliny je kladně 
hodnocen,“ řekla ředitelka MTSB Olga 
Roučková. JaS

začal 4. května  písemnou zkouš-
kou společné části maturity složené  
z českého jazyka a cizího jazyka 
či matematiky podle výběru stu-
denta. Matematiku si vybralo osm 
studentů. V této části maturity ni-
kdo nezaváhal a všichni pokročili  

k další části bez ztráty kytičky.
Po „svaťáku“ přišlo další 
kolo – ústní zkouška jak stát-
ní, tak školní části. V ní už se 
stoprocentní úspěšnost nepo-
dařilo studentům zachovat. 
Ve státní části však neuspěl 
jediný žák, ve školní části 
pak byli neúspěšní tři. Nejlé-
pe maturanti dopadli v cizích 
jazycích, někteří byli v pí-
semné části dokonce úspěšní 
na sto procent. Také v mate-
matice se studenti zaskvěli.
Celkově bylo úspěšných  
19 studentů, z nichž sedm 
odmaturovalo s vyznamená-
ním. Pocit úspěchu si mohli 
studenti užít při slavnostním 
předávání maturitních vy-
svědčení ve středu 28. květ-
na v obřadní síni městského 
úřadu. 
Jeden ze stěžejních bodů 
svého života má tedy většina 
studentů za sebou. Většina  
z nich ve svém studiu bude 
pokračovat. Na navazující 
studium si letos nepodali 
přihlášky pouze tři studenti 
posledních ročníků. JaS
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Napadení smrků v Bílině houbou kloubnatkou 
smrkovou a mšicí smrkovou

Cesta k Bořni bude opět čistá… 

Dotace na rekonstrukci ,,Zelené haly v Bílině“

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Před nedávnem na  odbor životního pro-
středí přišli lidé, kteří bydlí v těsném 
sousedství cesty vedoucí od křižovatky 
na Kyselce směrem k Bořni, a popsali 
nám neutěšený stav okolí této cesty. Dle 
jejich slov byla tato místa plná odpad-
ků. Poté přišel ve stejné věci podnět i od 
Klubu českých turistů z obvodu Teplice. 
Dne 12. 5. 2015 proběhlo místní šetření, 
kdy byl společně se zástupci Městských 
technických služeb Bílina zkontrolován 

předmětný úsek cesty  a na místě byl 
dohodnut postup úklidu. Úklid proběhl 
hned následující den a navíc bylo přislí-
beno ořezání větví dřevin, které zasahují 
do profilu cesty  a bránily by pohodlnému  
a bezpečnému průchodu. 
Je určitě v zájmu všech zúčastněných, 
aby město včetně jeho okolí bylo čisté  
a turisté i místní obyvatelé  je mohli ne-
rušeně  obdivovat. 

Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Město Bílina získalo prostřed-
nictvím ROP SZ dotaci ve výši 
19,6 mil Kč na realizaci pro-
jektu s názvem ,,Rekonstrukce 
Zelené haly v Bílině“ vede-
ným pod registračním číslem 
CZ.1.09/1.2.00/63.01013. 
Rekonstrukce sportovní haly 
byla zahájena v květnu 2014, 
nyní probíhají již dokončo-
vací práce. Fyzická realiza-
ce projektu bude ukončena  
v červnu tohoto roku (tj. 
dokončení stavebních pra-
cí vč. venkovních úprav). 
Následovat bude kolaudace 
stavby a předání do provozu. 
Záměrem projektu je rozšíření 

a zkvalitnění služeb a nabídky 
v oblasti trávení volného času 
občanů města Bíliny. Projekt 
byl rozdělen na 3 etapy. V rám-
ci jednotlivých etap probíhaly 
nejprve bourací práce , dále 
rekonstrukce celého objektu  
(rekonstrukce hracího povrchu, 
pláště budovy, výplně otvorů, 
přístavby,  kompletní zázemím 
pro diváky a sportovce, zdra-
votechnika, instalace vnitřních 
rozvodů). V současné době 
probíhají dokončovací práce na 
fasádě, vnitřním vybavení, je 
plánována úprava okolí  předá-
ní  dokončené stavby a následná 
kolaudace stavby.

Na území města Bílina dochází 
k prosychání smrků z důvodů 
mnoha faktorů, např. jejich sta-
novištěm, případně houbovými 
onemocněními. V našem městě 
byla zjištěna  kloubnatka smrko-
vá, ale také v menší míře mšice 
smrková, která nepůvodní druh 
smrku pichlavého napadá plošně 

a projevy jsou stejné. Dřevina 
proschne a odumře. 
Méně zasažené dřeviny mšicí 
smrkovou však lze ošetřit postři-
kem proti savému hmyzu, který 
by měl zabránit vzniku dalších 
generací mšic.
Prostředky pro ošetření smrků 
proti mšicím zcela bezpečné pro 

včely jsou: Calypso 480 SC, Ga-
zelle, Mospilan 20SP, Substrál 
careo Ultra
Postřiky je možné provádět na 
soukromých pozemcích u solitér-
ních málo napadených dřevin, na 
městských pozemcích je to nee-
konomické a na doporučení den-
drologů nevhodné.

Napadené dřeviny na pozem-
cích města budou nadále sle-
dovány. Ty zcela proschlé, po 
vyhodnocení funkčního a este-
tického významu dřevin, budou 
vykáceny a nahrazený původní-
mi dřevinami.  

Ing. Tomáš Pulchart
vedoucí OŽP

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 – 12.00 ...12.30 – 18.00

Úterý ....7 – 11.30 ...12.00 – 14.00
Středa ...7 – 12.00 ...12.30 – 18.00
Čtvrtek ..7 – 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 ro-
k,(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)
Od poplatku na rok 2015 jsou osvo-
bozené děti narozené v roce 2015

Foto: Václav Weber
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Bílina bezpečnějším městem - musí dojít k změnám
Starosta města Bílina Oldřich Bu-
beníček inicioval v polovině květ-
na pracovní setkání, na kterém se 
projednávala bezpečnost a sociální 
problematika města Bíliny. Hlavním 
tématem pracovního setkání bylo 
řešení sociálních problémů ve městě 
a zvýšení bezpečnosti obyvatel měs-
ta. Pracovní schůzky se zúčastnila  
i vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví MěÚ Bílina Iva Zá-
bojníková. 

Vraťme se ještě k nedávné pra-
covní schůzce, kterou inicioval 
pan starosta Bubeníček. Co při-
nesla Vašemu odboru nového?
Na této schůzce se všichni účastně-
ní vzájemně informovali o svých 
kompetencích, přednesli možné 
podněty ke spolupráci, ale i ujiště-
ní pokračovat ve spolupráci s jed-
notlivými složkami působících na 
území města.

Můžete prozradit novinky v oblasti 
spolupráce s Úřadem práce? Jak 
spolupráce fungovala v minulosti 
a jak bude fungovat nyní? 
Novinkou spolupráce s Úřadem prá-
ce Teplice je koordinace udělování 
souhlasu obce v rámci nároku na 
doplatek na bydlení týkající se uby-
toven. V novele zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů pro získá-
ní nároku na doplatek na bydlení v 
ubytovacím zařízení je s platností od 
01.05.2015 nutný souhlas obce, v je-
hož katastrálním území se ubytovací 
zařízení nachází. Je potřeba závazná 
stanoviska obcí poskytovat Úřadu 
práce ČR bezodkladně, v opačném 
případě hrozí, že nebude doplatek na 
bydlení vyplacen včas a hrozí riziko 
ztráty bydlení. Rada města na svém 
zasedání dne 26.05.2015 projednala 
materiál týkající se výše uvedené 
problematiky a stanovila si kritéria, 
podle kterých se závazná stanoviska 
budou vydávat. 

Při pracovním setkání zaznělo 
několik informací ohledně zá-
školáctví. O jak velký problém  
v Bílině jde a jak ho řešíte?
Podle našich dostupných zdrojů 
záškoláctví – řádné plnění školní 
docházky, lze hodnotit v celore-
publikovém měřítku jako prů-
měrné. Záškoláctví dělíme na 2 
formy, první forma klasické (neo-
mluvená absence) a druhá forma 
skryté (není evidována neomlu-
vená absence). Pokud se jedná o 
zjevné záškoláctví, je nezletilý 
řešen kurátorem pro děti a mlá-
dež. Prvotní spolupráce probíhá 

formou pohovorů s nezletilým  
a rodiči, kdy jsou poučeni o po-
vinnostech vyplývajících z rodi-
čovské odpovědnosti a o nutnosti 
plnění řádné povinné docházky. 
Pohovory mohou být opakované, 
a pokud nedochází ke změně, je 
nezletilému zaveden tzv. „docház-
kový notýsek“, se kterým se chodí 
ke kurátorovi pravidelně hlásit. 
Do notýsku jsou nezletilému za-
pisovány poznatky učitelů. V pří-
padě nezlepšení situace škola o 
neplnění povinné školní docházky 
informuje přestupkovou komisi, a 
to v případě, že má nezletilý více 
než 24 neomluvených hodin. Pře-
stupková komise může rodičům z 
důvodu neplnění jejich rodičovské 
odpovědnosti udělit pokutu. Pokud 
u nezletilého je evidováno dalších 
40 neomluvených hodin a před-
cházející rozhodnutí nabylo práv-
ní moci, mohou být rodiče trestně 
stíháni. Druhou možností je skryté 
záškoláctví, které znamená, že u 
nezletilého není evidována neo-
mluvená absence, jedná se např. 
o velmi častou jednodenní absen-
ci. Setkáváme se tak se situací, 
kdy se nezletilému nechce vstávat  
a jít do školy, a tak rodič či zákon-
ný zástupce nezletilého omluví. 
V těchto případech s rodinou na-
váže spolupráci terénní sociální 
pracovník či sociální pracovnice 
obce a snaží se pozitivně půso-
bit na rodinu tak, aby se docház-
ka nezletilého zlepšila. Jedná se  
o preventivní činnost, která má za 
cíl předejít případnému řešení na 
orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí. Spolupráce s rodinami vychá-
zí nejen ze zákona o sociálně-práv-
ní ochraně dětí, ale i z metodické-
ho doporučení k řešení a prevenci 
záškoláctví ve městě Bílina. Toto 
doporučení lze nalézt na stránkách 
města u Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví. Metodické doporu-

čení stanovuje jednotný postup při 
řešení „skrytého záškoláctví“. Na 
základě metodického doporučení 
vytvořily všechny základní školy 
seznam rodin, u kterých podezře-
lou absenci evidují. Tyto rodiny 
se navštěvují a zjišťuje se, zda ne-
zletilý je ve škole, pokud není, tak  
z jakého důvodu; zda byl u lékaře a 
popř. jaká je předpokládaná délka 
absence. Ve spojitosti s výchovný-
mi problémy může být rodičům pro 
nezletilého nařízena spolupráce se 
střediskem výchovné péče, a to 
ve formě ambulantní či pobytové.  
V poslední řadě může být nezleti-
lý na základě rozsudku okresního 
soudu svěřen do péče ústavního 
zařízení. Spolupráce se základ-
ními školami probíhá již mnoho 
let velmi intenzivně, dle jejich 
a našich potřeb a podle mého 
názoru na velmi dobré úrovni. 
Školy se na nás mohou obracet 
i v případě výchovných problé-
mů nezletilých. Kontaktují se tak  
i rodiny, které nejsou součástí se-
znamu u skrytého záškoláctví.

Jak často jsou vaše pracovnice v te-
rénu a účastní se například společ-
ných kontrol s městskou policií, aby 
nezletilí nebyli v hernách apod.? 
Mohu zkonstatovat, že sociální 
pracovníci a pracovnice jsou v te-
rénu denně, provádí šetření v místě 
pobytu nezletilých dětí, zjišťují in-
formace a sbírají odborné podkla-
dy pro sociální práci včetně jejich 
zpracování. Podávají soudu, stát-
nímu zastupitelství, orgánům čin-
ným v trestním řízení a správním 
úřadům podněty a zprávy o pomě-
rech dítěte a rodiny potřebné pro 
občanské soudní řízení. Také podá-
vají návrhy k soudu na předběžné 
opatření, na omezení nebo zbavení 
rodičovské zodpovědnosti nebo 
pozastavení jejích výkonu, návrhy 
na nařízení ústavní výchovy, na 

prodloužení nebo zrušení ústavní 
výchovy a zrušení opatření učině-
ných soudem. Kromě toho stanovu-
jí dohledy. Sledují dodržování práv 
dítěte v zařízení pro výkon ústavní  
a ochranné výchovy, provádí dle zá-
kona návštěvy v ústavním zařízení 
(nejméně 1x za 3 měsíců), nejméně 
1x za 3 měsíce navštěvují rodiče dí-
těte, kterému byla nařízena ústavní 
výchova nebo uložena ochranná 
výchova, navštěvují bezodkladně 
dítě, jehož rodiče zemřeli, neplní si 
povinnosti plynoucí z rodičovské 
zodpovědnosti nebo nevykonávají 
či zneužívají práva plynoucí z rodi-
čovské zodpovědnosti, atd. Účastní 
se jednání u soudu, u přestupkové 
komise, výchovné komise ve ško-
lách, jsou přítomni i u výslechů 
nezletilých na služebně Policie ČR. 
Upozorňuji, že musí vést spisovou 
dokumentaci v souladu s platnou 
legislativou a to zejména se směr-
nicí vydanou Ministerstvem práce  
a sociálních věcí. Strážníci MP 
Bílina nám předkládají seznamy 
kontrolovaných osob a dosud se 
nestalo, že by nezletilý byl přistižen  
v herně. Společně šetření sociálních 
pracovníků či pracovnic, strážníků 
MP Bílina a Policie ČR v hernách 
jsme realizovali a budeme realizovat  
i v budoucnu.

Co podle vás se musí měnit, aby se 
Bílina stala bezpečnějším městem? 
Aby se Bílina stala bezpečnějším 
městem, musí dojít k několika 
změnám. 
1.   k posílení Policie ČR, která 

bude tvrdě potírat kriminalitu, 
bojovat s distribucí drog, a pro-
stitucí

2.   strážníci Městské policie Bíli-
na by měli důsledně sledovat 
dodržování vyhlášky – zákazu 
podomního prodeje, ale také 
ve městě sledovat potulku po-
dezřelých osob s kradeným 
zbožím či pohyb s rozměrným 
nákladem

3.   v rámci prevence ve spolupráci  
s PČR, MP Bílina, pracovníky or-
gánu sociálně - právní ochrany dětí 
a dalšími zainteresovanými orga-
nizacemi realizovat častější před-
nášky v základních školách a to  
s praktickými ukázkami (videou-
kázky, filmy; osobní zkušenos-
ti,atd.) 

4.   občané Bíliny by měli být vší-
mavější a oznamovat podezře-
lý pohyb osob, kteří likvidují 
opuštěné budovy,

5 .  omezit otvírací dobu provozo-
ven s výherními hracími přístroji  
a zastaváren. Karel Schön

Foto: Karel Schön
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V knihovně se návštěvníci přenesli do Afriky

Jak jsme jeli s rodinami na víkendové setkání
Tomáš Černohous při přednášce Foto: MěK

 Foto: MěK

Další Čaj o páté byl zeměpisného 
zaměření. Jmenoval se Expedice 
MAHALI a návštěvníci se alespoň 
na chvíli přenesli do východních 
zemí Afriky Tanzanie, Keňa, Ugan-
da, Rwanda a na ostrov Zanzibar. 
Poutavě o nich přednášel cestovatel 
Tomáš Černohous. Projel už země  
v různých koutech světa, jako na-
příklad Izrael, Palestina, Island, 
Kavkaz. Začal cestovat už za studií,  
o poznaných zemích přednášet  

a tím si vydělávat na další cesty.  
V Bílině byl už podruhé.
Součástí přednášky byly fotky, fil-
my i zajímavé povídání o přírodě, 
zvířatech i lidech a jejich povaze 
a způsobu života. Lidé tak viděli 
slony, žirafy, zebry, lvy, hyeny, pa-
koně, hrochy, buvoly, nosorožce. 
Zajímavostí byl například důvod 
pruhovaného zbarvení zebry, na 
nějž existují dvě teorie – buď mate 
šelmy při útěku, nebo odpuzuje 

mouchy odrazem světla. Hroši 
jsou zas překvapivě jedním z nej-
vražednějších zvířat v Africe.
Z přírody se přítomní střídavě pře-
nášeli do měst. Tak se dozvěděli, 
že hlavní město Keni Nairobi je 
špinavé, přelidněné, plné somál-
ských uprchlíků, ne zrovna bez-
pečné. V nedalekém slumu, kam 
se dá jít pouze s průvodcem, se 
lidé ponořili do zoufalství a chu-
doby místních. V kontrastu stojí 

ve městě také čtvrť s vilami, kde 
žijí nejbohatší. Ve Rwandě, která 
je momentálně stabilní a nejrych-
leji se rozvíjející stát, je hlavní 
město Kigali s ohromnými plantá-
žemi čaje. Ostrov Zanzibar je zas 
proslulý obchodováním s kořením.
Ani minutu neměli návštěvníci 
příležitost se nudit, dozvěděli se 
spoustu zajímavostí a viděli krás-
nou přírodu v kontrastu s chudobou 
a bídou Afričanů. JaS

Čistě náhodou připadlo 1. vý-
jezdní setkání pěstounů a jim 
svěřeným dětem na MEZINÁ-
RODNÍ DEN RODIN. Tato 
náhoda již možná avizovala, 
že se nám první společný ví-
kend vyvede ve všech směrech. 
Navzdory nepříznivé předpo-
vědi počasí nám slunce svítilo  
a meteorology plánované ochla-
zení o 10 stupňů se nekonalo. 
Cestou do vzdálené Žihle vlád-
la radostná nálada a kupodivu  

v autobuse nikdo z téměř stovky 
účastníků zájezdu nezvracel. 
Pobyt byl naplánován ve stylu 
„akce stíhá akci“, podle hesla „ 
kdo si hraje, nezlobí“. Program 
proběhl podle našich představ. 
Sportovní hry se obešly bez or-
topedů i chirurgů, při honbě za 
pokladem to odneslo pouze ně-
kolik párů bot,  stezka odvahy se 
odehrála bez  infarktů  a jiných 
újmách na zdraví, při rukoděl-
ných činnostech nedošlo k žádné 

amputaci ani jiným řezno-sečným 
poraněním. Dále jsme se radovali, 
že po workshopu tance Michaela 
Jacksona nám zůstaly kyčle na 
svých místech. Při táborovém tří-
metrovém ohýnku došlo k úžehu 
pouze u špekáčků. 
Všechny aktivity byly plné vynika-
jících výsledků, krásných výrobků, 
širokých úsměvů a dobré nálady.
Za přípravu, realizaci a podporu 
děkuji Kátě, Verče, Jaruš, Ivě, 
Lence, Ingrid, Kláře, Jíře, Marti-

ně, Milanovi a samozřejmě všem 
pěstounům a dětem.
Toto víkendové setkání pěstounů 
se konalo poprvé a mělo opravdu 
velký úspěch u dětí i dospělých. 
Pro naši práci byla tato zábavně-
-vzdělávací akce dalším stupín-
kem pro další efektivní spolupráci  
s pěstounskými rodinami. Celá akce 
byla financována ze státní dotace, 
která je pro tyto účely vyhrazena. 

Bc. Štěpánková Michaela
OSVaZ, náhradní rodinná péče
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Rozhovor s Jaroslavem Sekyrou, 
oceněným Radou města

Vodácký den na Barboře

Jak se vám žije a jak Vám 
slouží zdraví?
Jsem spokojený a řeknu 
Vám, že jsem spokojený na 
250 procent.  Vše, co potře-
buji, tady mám, sestřičky se 
starají výborně, vše udělají 
a pomohou. Zdravíčko mi 
slouží a vše je v pořádku. 

Pohádkový les byl a je místem, 
kam po desítky let chodí lidé ne-
jenom z Bíliny. Vytvořil jste přes 
sto krásných dřevěných figurek  
a je nějaká, kterou máte nejra-
ději?   
Nejraději vzpomínám na první 
práce, které jsem dělal. Uvedu 
Vám i příklad. Jedna z prvních 
postaviček, která se udělala, 
byla malba Dlouhého. Vedle něj 
nechybí ani jeho dva kamarádi 

Široký a Bystrozraký. Samo-
zřejmě vzpomínám i na další. 

V lese nechyběly ani další 
atrakce. Asi každý v Bílině si 
pamatuje černého slona.    
To máte pravdu. Slon patřil 
k velice oblíbeným a i dnes 
mi o něm dospělí, včetně 
Vás, vyprávějí, jak si na 
něm hráli.  Slon vznikl tak, 
že jsem vyrobil dřevěnou 
kostru, kterou jsem pobil 
gumou a slon byl na světě.  
A musím Vám říct, že jsem 
samozřejmě rád, když dneska 
slyším, jak nejenom na slona 
lidé vzpomínají. Stávalo se  
v minulosti i to, že mi někte-
ří lidé v dobrém vynadali, že 
jejich děti právě ze slona ne-
chtěli dolů a nechtěli domů.

Jistě byste byl rád, aby po-
hádkový les nezanikl a další 
generace lidí ho mohli na-
vštěvovat.
Byl bych rád, ale řeknu Vám 
jedno. Nemůžete někomu vnu-
covat to, aby někam šel. To 
musí přijít samo od sebe.

Byl jste se nyní někdy podívat  
v pohádkovém lese? 
Ano byl, před měsícem jsem 
ho navštívil a pěkně jsem si 
zavzpomínal. Bylo to pěkné.

Máte nějaký vzkaz pro obyva-
tele Bíliny i návštěvníky města 
směrem k pohádkovém lesu? 
Kluci a děvčata postarejte se 
prosím o to, aby pohádkový les 
žil dále i pro další generace až na 
konec naší galaxie.  Karel Schön 

V sobotu 9. května pořá-
dal TJ Sokol Bílina Vo-
dácký den na vodní ná-

drži Barbora v Oldřichově. Během 
této akce určené zejména dětem, ale  
i dospělým, byli účastníci seznáme-
ni se základy vodáckých dovedností 
prostřednictvím dovednostních sou-
těží, ale i projížďky na nafukovacím 
raftu a kánoi. Účast na této akci byla 
negativně ovlivněna počasím, přes-

to i tak byla slušná. Všichni dorazi-
vší se při akci bavili, což byla cílem 
pořadatelů této akce. Každý dětský 
účastník si odnesl odznak, diplom 
za absolvování základního vodác-
kého výcviku a sladkou odměnu. 
Loučili jsme se s přáním opakování 
takové akce v nejbližším termínu. 
Poděkování patří všem zúčastně-
ným za jejich odhodlání účastnit se 
akce v nepříznivém počasí.

Foto: Karel Schön

Iustrační foto

Skupinová fotografie zúčastněných dětí

Vodácká mládež v akci

Do knihovny za po-
hádkami na dopolední 
posezení nad knihami 

sae vydaly dět ze 2. třídy ZŠ Li-
dická. Akce proběhla ve středu 
3. června od devíti hodin. Bese-

da pro žáky s názvem Pohádko-
vý svět v knižní tvorbě přines-
la čtení pohádkových příběhů, 
povídání o knihách a knihovně, 
soutěže a prohlížení knih v dět-
ském oddělení.

Do knihovny za pohádkami

inzerce 0815/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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Při naPadení Použil boxera
Vyšetřovatel ukončil prověřování 
napadení, ke kterému došlo na 
sklonku loňského roku v Hrob-
čicích. Čtyřicetiletý muž tam po 
předchozí slovní potyčce napadl 
muže, kterému způsobil zranění, 
která si vyžádala vystavení pra-
covní neschopnosti.
Při útoku měl na ruce nasazený 
„boxer“, poškozený podle znalce 
utrpěl tržné rány a pohmožděni-
ny na hlavě a v horní části těla. 
Na základě znaleckého posud-
ku, který jsme obdrželi teprve  
v uplynulých dnech, byl útočník 
obviněn z přečinů ublížení na 
zdraví a výtržnictví, za které mu 

„Čaj o páté“ 17. 6. 2015

Pátek 5. červen od 15:00 hodin

SEDMERO  KRKAVCŮ – 2D
Vstupné: 120,-Kč/97 minut

Pátek 5. červen od 17:30 hodin

SAN ANDREAS – 3D
USA/Katastrofický/ Dobrodružný/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/114minut/

Pátek 5. červen od 20:00 hodin

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

Sobota 6. červen od 17:30 hodin

ŠPION – 2D
USA/Komedie/. České titulky/.
Vstupné:120,-Kč/120 minut 

Z deníku Policie Čr

v krajním případě hrozí až pěti-
leté vězení.
 
drZý Zloděj
Bílinští policisté pátrají po nezná-
mém zloději, který z volně pří-
stupného pozemku u rodinného 
domu odcizil odložený železný 
profil, který chtěl zřejmě prodat 
do sběrny. Krádeže si ale všim-
la poškozená, která hned volala 
manželovi. Ten po cestě domů 
lapku potkal a vyzval ho, aby pro-
fil odnesl zase zpátky na místo, 
kde ho vzal.
Muž ho poslechl, ale touha po 
výdělku však byla zřejmě tak 
velká, že v nestřežené chvíli 

odcizil ženě mobil, který si od-
ložila poté, co zavolala manže-
lovi. Profil v hodnotě 200 korun 
tak mají sice manželé zpátky, 
přišli ale o telefon v hodnotě 
1400 korun. Policisté případ 
prověřují jako přestupek proti 
majetku a po drzém zloději pá-
trají.

ukradli maso i Cigarety
Policisté po měsíčním intenziv-
ním vyšetřování objasnili případ 
vloupání do skladu, ke kterému 
došlo v polovině dubna poblíž 
Bíliny. Tehdy se ještě neznámí 
pachatelé vloupali do jídelny  
a skladových prostor ubytovny, 

kde odcizili maso a uzeniny za  
12 tisíc korun, dva sudy od piva, 
cigarety a dvě elektronické po-
kladny. Prázdné pokladny pak 
pohodili v blízkém lesíku, potra-
viny v průběhu dalších dní zkon-
zumovali, ponechali si i „kuřivo“ 
a sudy od piva prodali.
Během prověřování policis-
té zjistili, že vloupání mají na 
svědomí dva muži z Teplicka 
ve věku 26 a 20 let, kteří se při 
následném výslechu pod tíhou 
důkazů přiznali. Oba byli obvi-
něni z přečinu krádeže, za který 
je může soudce poslat vzhledem 
k výši způsobené škody až na pět 
let za mříže.

kulturní servis
digitální kino bílina - 2d a 3d promítání
Sobota 6. červen od 20:00 hodin

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

Neděle 7. červen od 15:00 hodin

HURÁ NA FOTBAL – 3D
Argentina / Španělsko / Indie / 
USA/. 
Český dabing./
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 130,-Kč/106 minut 

Pátek 12. května od 17:30 hodin

SAN ANDREAS – 3D
USA/Katastrofický/ Dobrodruž-
ný/. České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/114minut 

Pátek 12. červen od 20:00 hodin

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

Pátek 12. červen od 22:00 hodin

POLTERGEIST – 3D
USA/Horor/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 150,- Kč/97 minut 

Sobota 13. červen od 17:30 hodin

JURSKÝ SVĚT – 3D
Vstupné:140,-Kč/114 minut

Sobota 13. červen od 20:00 hodin

DRUHÁ MÍZA – 2D
USA/Komedie/Drama/./České titulky/.
Vstupné: 100,-Kč/106 minut 

Neděle 14. červen od 15:00 hodin

SEDMERO  KRKAVCŮ – 2D
Vstupné: 120,-Kč/97 minut

Pátek 19. červen od 17:30 hodin

DIVOKÁ DVOJKA – 2D
USA/Akční/Komedie/.
/České titulky/. 
Vstupné: 110,-Kč/88 minut 

Pátek 19. červen od 20:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 100,- Kč/97 minut 

Pátek 19. červen od 22:00 hodin

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

Ve středu Vás zveme 
od 17:00 hodin na pro-
jekci STARÝCH PO-

HLEDNIC BÍLINY III. ze sbírky 
Tomáše Matějky. Odpolední po-
vídání o našem městě, promítání 

dobových pohlednic a fotografií, 
vzpomínka na historická místa, 
která už dnes nenajdete. klubov-
na Městské knihovny v Bílině,  
Mírové náměstí 21/16 
Vstupné: 20,- Kč 

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 11. 6. 2015 vzpomeneme již 2. výročí 
úmrtí našeho tatínka, dědečka a manžela 

pana JAROSLAVA KOČíhO
Stále s láskou vzpomínáme.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut

Dne 2. 6. 2015 jsme si připomněli již  
13. výročí úmrtí našeho tatínka a manžela 

pana JOSEFA SEIDLA z Bíliny.
S láskou vzpomíná rodina
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VýPŮJčNÍ DOBA
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

(od 1. 7. 2014 – do 31. 8. 2014)

CENTRÁLNÍ KNIHOVNA
Mírové náměstí 21, Tel: 417 823 224

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

PůJČOVNA PRO MLÁDEž 
Tel. 417 535 537

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

POBOČKA ZA CHLUMEM
Tel: 417 829 411

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

POBOČKA PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ
Tel: 417 821 263

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

11. International Roots 
& Blues festival

Již po jedenácté se 5. Července 
2015 uskuteční festival věnova-
ný bluesové hudbě pod názvem  
11. International Roots & Blues 
festival. Festival již od roku 2005 
představuje špičkové umělce nejen  
z ČR. Od roku 2011 je vstup na fes-
tival zcela zdarma a tím je přístupný 
všem. Cílem festivalu je dát prostor 
nejen tradičním bluesovým kape-
lám, ale také příbuzným žánrům 
jako je například jazz, folk, soul, atd.
V neděli 5. července se ve  
15:00 hodin uskuteční satelitní 
festival 11. ročníku Roots & Blues 
festivalu v lázeňském altánku Za-
hradního domu v Teplicích. Za-
hrají zde čtyři kapely: Justin La-
vash (Velká Británie), Dirty Deep 
(Francie), Miloš Svoboda (Děčín), 
B.B. band (Most).
Hlavní festival proběhne v neděli 
5. 7. 2015 v lesní kavárně Kafáč  
v areálu lázní Kyselka ve městě Bí-
lina. Vystoupí zde pět kapel.Festival 
zahájí v 17:00 hodin britský písnič-
kář, kytarista, zpěvák Justin Lavash, 
který už deset let považuje za svůj 
domov Prahu, kde zaujal veřejnost 
osobitou a brilantní hrou na kytaru. 
V květnu 2015 mu vyšla nová deska 
kam si pozval i hosty jako bubeníka 
Davida Landštofa , pianistku Beatu 
Hlavenkovou nebo zpěvačku Lenku 
Dusilovou. www.justinlavash.com
Pak vystoupí manželské duo Eliška 
& Steve Walsh, které tvoří česká 
písničkářka, skladatelka a zpěvačka 
Eliška Walsh(Ptáčková) a výborný 
americký kytarista Steve Walsh. 
Steve Walsh je bývalý spoluhráč 
Norah Jones a Viktora Krausse, 
producent Erasure, ale i českých 
kapel Druhá tráva nebo November 
2nd. Jejich vystoupení bude bezpo-
chyby patřit k vrcholům letošního 
ročníku. www.eliskaptackova.com
Večerní blok odstartuje blues-roc-
kové trio ze Slaného, The Blad-
derstones v čele s kytaristem To-
mášem Frolíkem, kterého hra při-
pomíná Jeff Becka a John Mayera. 
Jeden z nejtalentovanějších hráčů 
svojí generace, stipendista na Lon-
don Center of Contemporary Mu-
sic. Absolvoval řadu Mastercklass 
lekcí – zejména pod vedením Ro-
bbena Forda či Marcuse Millera. 
www.bladderstones.eu
Po nich bude následovat francouz-
ský Dirty Deep, který hraje chytla-

vé heavy blues ovlivněné folkem 
i rockem. Původně jednočlenný 
projekt vznikl v roce 2010. Od té 
doby cestuje po turné celou Evro-
pou, aby šířil svou hudební víru. 
Svou muziku vnímá jako životní 
styl. Rytmus bicích, tóny harmo-
niky a zpěv jako svůj druh vykou-
pení. Dirty Deep ovlivnili mistři 
žánru jako Sonny Boy Williamson 
II, John Lee Hooker, Son House 
i současní umělci Scott H Biram, 
Left Lane Cruiser, Mark Porkshop 
Holders a další. Na vystoupeních 
Dirty Deep hraje společně s Go-
effroym Sourpem, talentovaným 
bubeníkem z hiphopové kapely 
Art District. Výsledkem je neopa-
kovatelná výbušná bluesová show. 
www.dirtydeep.bandcamp.com
Závěr večera a letošního ročníku 
bude patřit jedné z nejlepších blue-
sových kapel v Rakousku, The Ro-
osevelt Houserockers. Trio, které se 
zvukem inspiruje u těch nejsyrověj-
ších hudebníků z Chicaga: Hound 
Doga Taylora, Elmorea Jamese  
a dalších podobných „výtečníků“. 
Nejen zvukově, ale i vizuálně sku-
pina působí, jako by ji přesadil pří-
mo z chicagské ulice, v lepším (či 
horším?) případě z laciné nálevny, 
kde vyhrává za pár drobných nebo 
aspoň panáka whisky. Muzikanti se 
nejen úspěšně prošli Blues Aperiti-
vem a hlavním pódiem Blues Alive, 
ale při té příležitosti se seznámili  
s britskou legendou foukací harmo-
niky Paulem Lambem, který byl je-
jich hudbou tak okouzlen, že s nimi 
dnes příležitostně brázdí Evropu.
www.roosevelthouserockers.com
11. Roots & Blues festival po-
řádá Pure Music o.s. za finanční 
podpory města Bíliny, města Tep-
lice a partnerů: OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, z.s., Severočeské doly 
a.s., Tomáš Nepomucký, Antonín 
Moravec, Musicdata.cz a mediál-
ních partnerů: Gama rádio, rádio 
Proglas, Český rozhlas Sever, 
Bílinský zpravodaj, Musicweb.cz  
a další.
5. 7. 2015 Zahradní dům (altánek), 
Teplice , od 15:00 hodin
5. 7. 2015 Lesní kavárna Kafáč, 
Bílina, od 17:00 hodin

Tomáš Bobrovniczký
předseda Pure Music o.s.

www.puremusic.cz
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Rada města na své 13. schůzi konané 26. 5. 2015 
mimo jiné:

schválila:
■  Uzavření darovací smlouvy mezi 

Mgr. Annou Spáčilovou, jako 
dárcem a městem Bílina jako ob-
darovaným. Předmětem smlouvy 
je přijetí peněžitých darů ve výši  
7 000 Kč pro Klub důchodců I, 
Aléská 265 a ve výši 2.000 Kč pro 
Klub důchodců II, Havířská 583. 

■  Navýšení rozpočtu odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví  
o 18.000 Kč na zájezdy pro Klub dů-
chodců II, Havířská 583/28, Bílina.

■  Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a :

●  Historickým spolkem města Bíliny 
jako příjemcem ve výši 10 000 Kč 
na zakoupení paintballových zbra-
ní a vzduchovek na akci „Branný 
den: epizoda IV. – Nadějní branci“ 
a 10 000 Kč na akci „Slavnosti 
komína“ , které se konaly 23. 5. 
2015. 

●  Bílinskou přírodovědnou společ-
ností, z. s., jako příjemcem ve výši 
20.000 Kč, na brožovanou publi-
kaci „Trupelník u Bíliny – světově 
známá paleontologická lokalita“. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a:

●  Oblastní charitou Most, jako pří-
jemcem, na provoz Centra „Rodina 
v tísni“ v Oseku, ve výši 20 000 Kč. 

●  Oblastní charitou Most, jako pří-
jemcem, na provoz Azylového 
domu Duchcov pro muže a ženy, 
ve výši 20 000 Kč a na provoz 
AD Osek pro muže a ženy, ve výši  
20 000 Kč.  

●  SKP Centrum, o. p. s., Pardubice, 
jako příjemcem, na dofinancování 
pobytu matky s dítětem v AD v Par-
dubicích, ve výši 6 202 Kč. 

■  Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a SHO-
TOKAN KARATE – DO MA-
SOPUST, jako příjemcem ve výši  
50 000 Kč na výcvikový tábor, ve-
likonoční turnaj, memoriál a přátel-
ský pohár pro děti. 

■  Přijetí finančního daru od společ-
nosti Severočeské doly, a. s., Cho-
mutov, pro ZUŠ Gustava Waltera, 
za účelem podpory rozvoje regio-
nálního školství – na podporu ak-
tivit při výchově a vzdělávání dětí  
a mládeže ve výši 50 000 Kč.

■  Kritéria k udělování souhlasu, týka-
jící se posuzování nároku na dopla-
tek na bydlení u žadatele o dávku, 
který užívá bydlení v ubytovacím 
zařízení nacházejícím se ve správ-
ním území obce, a to:

●  a) trvalý pobyt žadatele minimálně 
5 let ve správním území obce Bíli-
na, 

●  b) spolupráce se sociálními pracov-
níky obce,

●  c) bezúhonnost v rámci opakova-
ného řešení v přestupkovém řízení.

■  Pověřila: Pana Jaromíra Sochora, 
člena RM, podpisem závazných 
stanovisek v rámci udělování sou-
hlasu, týkající se posuzování náro-
ku na doplatek na bydlení u žada-
tele o dávku, který užívá bydlení  
v ubytovacím zařízení nacházejícím 
se ve správním území obce Bílina. 
Souhlas se bude udělovat na dobu 
určitou 3 měsíce.

souhlasila:
■  Se zajištěním ostrahy majetku  

v areálu kasáren stávající společ-
ností Mostecká BS, s. r. o., Most, do 
konce roku 2015.   

rozhodla:
■  Nejvýhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 na akci „Ostraha majet-
ku v areálu Lázně Kyselka“ je na-
bídka firmy FORCORP GROUP, 
spol. s r. o., Olomouc. 

odvolává: 
Mgr. Zdeňka Rendla, MBA a Mgr. 
Reného Štěpánka, MBA, z funkce 
členů školské rady v ZŠ  Lidická, 
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. a pana 
Pavla Prchala, z funkce členů školské 
rady v ZŠ Aléská a paní Martinu Fi-
alovou, z funkce člena školské rady  
v ZŠ Za Chlumem a to k 31. 5. 2015.

jmenovala:
Mgr. Veroniku Horovou a Mgr. Zu-
zanu Bařtipánovou, členy školské 
rady v ZŠ Lidická, pana Pavla Bártu 
a pana Bc. Aleše Tallowitze, členy 
školské rady v ZŠ Aléská a pana Mar-
tina Kačírka, členem školské rady  
v ZŠ Za Chlumem a to k  1. 6. 2015.

Vzala na vědomí: 
■  Informace:
●  vedoucí finančního odboru o správě 

veřejného pohřebiště v Bílině,
●  ředitelky Městských technických 

služeb Bílina, o návrhu řešení zne-
čištění průsakových vod ze skládky 
Chotovenka. 

●  vedoucího odboru nemovitostí  
a investic ohledně možnosti sprá-
vy dětských hřišť na území města 
Bíliny. 

●  o zvláštním užívání místních ko-
munikací a o zpracovaných studiích 
dopravy v klidu  předložené vedou-
cím odboru dopravy.

■  Vyhodnocení bytového pořadníku 
za II. pololetí roku 2014 a návrh 
bytového pořadníku na I. pololetí 
roku 2015.

■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 13. 5. 2015, jehož 
součástí je harmonogram zasedá-
ní sociálně zdravotní komise.

■  Zápis z komise pro bezpečnost  
a prevenci kriminality z 13.05.2015

■  Projednala a doporučila ZM schvá-
lit:

■  Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem 
a těmito organizacemi jako příjem-
cem: 

●  a) SK HC Draci Bílina ve výši 
450.000 Kč na provoz II. ligy včet-
ně pronájmu ledové plochy na rok 
2015, 

●  b) Motoklub Bílina ve výši 20 000 
Kč na závody motocyklů a čtyřko-
lek v roce 2015, 

●  c) Draci Bílina, o. s., ve výši 
750.000 Kč na pronájmy ledové 
plochy na rok 2015, 

●  d) Motoklub Bílina ve výši  
30 000 Kč na Mezinárodní šesti-
denní motocyklový závod v roce 
2015.  

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na 
úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Krása akcí v reportáži, aneb parádní video
V prostorách Ministerstva vnit-
ra byly vyhlášeny nejlepší weby 
měst a obcí a místní video. Ve 
speciální kategorii Parádní vi-
deo uspěl i zástupce z Ústecké-
ho kraje, konkrétně štáb z Bíliny 
Ota Schneider a Karel Schön. 
Jejich vítězné video o modlan-
ské akci - Guláš párty, je kvalit-
ně natočené, dýchá člověčinou 
i vtipem. „Jsme velmi rádi, že 
jsme s naším videem už podru-
hé v řadě zvítězili. Konkurence 
byla v letošním ročníku ještě 
silnější, ale opět jsme dokázali, 
že v Ústeckém kraji se daří dělat 
výborné akce s ještě lepším obsa-
zením. To se pak video reportáž 
dělá výborně. Kvalitní a divácky 

atraktivní reportáže se snažíme 
vytvářet na každém místě, kam 
přijedeme. Ústecký kraj nabízí 
stovky zajímavých míst a také 
událostí,“ říká redaktor a režisér 
vítězné reportáže Karel Schön. 
Ten se i podělil o své zkušenosti 
z natáčení obecních videí.

Jaká je optimální délka videa?
Pro televizi Ústeckého kraje 
připravujeme reportáže o sto-
páži minutytřicet až dvě minu-
ty třicet. U klasické reportáže 
bych doporučoval nepřesáhnout 
tři minuty. Výjimkou jsou videa, 
pořizovaná pro obec či spolek, 
která mohou být delší. Místní se 
totiž na záznamu rádi uvidí!

Obce dělají zbytečně dlouhé zá-
znamy?
Kdo se podívá na dvacetiminu-
tovou reportáž? Téma by muselo 
být hodně zajímavé a je oprav-
du kumšt takové video vytvořit. 
Připravujeme nyní například 
dvacetiminutový dokument  
o  zdravotnictví v  Ústeckém 
kraji. Bude tam zachyceno de-
vět nemocnic a mám k dispozici 
záběry z  operací. Musí vše být 
atraktivní.

Jak ne příliš záživné téma vizuál-
ně ztvárnit?
Někdy stačí využít archiv. I  vi-
deo z  jednání zastupitelstva ne-
musí být pouhým záznamem lidí 

sedících za lavicemi. Lze přidat 
záběry z města, třeba stavba,  
o  níž se mluvilo. K  oživení při-
spějí krátké rozhovory. Dalším 
ozvláštňujícím prvkem může být 
i gerojš (pozn. redakce: rucho-
vý záběr). Vždy je dobrá určitá 
asynchronie, zkombinovat se dá  
i mluvené slova se zvukem z ulice. 

Jste zastáncem dodatečně přida-
né hudby?
Problém vidím hlavně v tom, že 
tvůrci mnohdy nerespektují au-
torský zákon. Přitom na interne-
tu je možné najít volnou hudbu  
k použití. Také ji zapomínají uvést  
v titulkách. 

Pokračování na straně 11
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Abilympiáda na ZŠ Praktické letos jinak
Základní škola praktická pořá-
dala letos už pojedenácté soutěž 
pracovních dovedností nazvanou 
abilympiáda. Konala se ve stře-
du 22. dubna a oproti minulým 
ročníkům prověřovala schopnosti 
soutěžících jinak.
Zatímco v minulých letech se jed-
notlivci, dvojice či skupiny žáků při-
pravili na jednu konkrétní disciplínu, 
letos si žáci vyzkoušeli týmovou 
spolupráci. Reprezentanti speciál-
ních škol teplického okresu tvořili 
šest družstev složených z šesti žáků 
z různých ročníků, která soutěžila 
hned v pěti disciplínách. Na každou 
byl stanoven stejný čas, takže druž-
stva absolvovala časově naplánova-
né „kolečko“ po disciplínách, jimiž 
byl pohádkový kvíz, práce na počí-
tači, keramika, kuchyňka a tanec.
Proč letošní ročník přinesl změnu, 
vysvětlila zástupkyně ředitelky 

Iva Häuslerová: „Soutěž začína-
la být už trochu stereotypní, tak 
jsme zvolili změnu. Ta se setkala  
s kladným ohlasem nejen žáků, ale 
i pedagogů. Soutěžící byli nadšeni 
hlavně z tance. Nedá se však říct, 
že by tento způsob soutěžení byl 
snad lepší, byl prostě jiný a žáci si 
vyzkoušeli pracovat v týmu.“
„Na první disciplíně v kuchyni byli 
naši soutěžící ještě nejistí, ale násle-
dující tanec všechny rozehřál a dě-
tem se moc povedl. Zvedlo se jim 
sebevědomí a následující disciplíny 
jim šly jako po másle,“ zhodnotila 
jedna z doprovázejících učitelek  
a speciální pedagožka z teplické 
Arkádie Ivana Hampejsová.
První místo vybojovala speciál-
ní MŠ a ZŠ U Červeného kostela  
z Teplic, druhé místo si odnesla 
zmíněná Arkádie a na třetí mís-
to dosáhla ZŠ praktická z Bíliny. 

Odměněna byla všechna soutěžící 
družstva. „Soutěž proběhla bez 
komplikací. Čas na disciplíny byl 
dostačující. Následovalo vyhod-
nocení a předávání diplomů a věc-
ných cen. Za poskytnutí věcných 
odměn pro soutěžící bychom rádi 
poděkovali Severočeským dolům, 

Sportovní hry seniorů se konaly v Litvínově 

Zaplněné hřiště a stovky sportují-
cích seniorů na jednom místě. Tak 
to vypadalo ve čtvrtek 21. května na 
atletickém stadionu v Litvínově, kde 
se konaly sportovní seniorské hry. 
Možnost protáhnout svá těla a pustit 
se do sportovního klání si nenecha-
lo ujít na šest stovek penzistů. Své 
dovednosti a zručnost porovnávali 

v deseti disciplínách. Vyzkoušeli si 
házení šipek na terč, zdolávali ruské 
kuželky, střelbu na branku či jezdili  
s naplněným kolečkem. Hlavní ce-
nou pro ně byl putovní pohár.
Nechyběla i velmi oblíbená roz-
cvička. Sportovní hry uspořádala 
pro dříve narozené sportovce regi-
onální organizace Svazu důchod-

ců České republiky měst Mostu  
a Litvínova a letos se konaly již po 
osmadvacáté. A že je o sportování 
velký zájem, dokazovalo i zaplněné 
hřiště a divácká tribuna. Celkem se 
do soutěže zapojilo 30 družstev.
Kromě domácích družstev při-
jely soutěžit týmy z Bíliny, Ústí 
nad Labem, Hrobu, Štětí a další.  
Fandit seniorům přišel i hejtman 
Ústeckého kraje a starosta města 
Bílina Oldřich Bubeníček a sta-
rostové měst a obcí, z nich jednot-
livé závodní týmy pocházely.
Vítězem a držitelem poháru se po 
soutěžním klání stal Klub seniorů  
z Horního Jiřetína, druhé místo 
obsadil Litvínov-Hamr a třetí Me-
ziboří. Soutěžící obdrželi medaile, 
diplomy a další věcné ceny. Překva-
pením byly dárkové poukazy na po-
byt v hotelu MAS v Sezimově Ústí, 
které obdrželo vítězné družstvo. 
Čtyři medaile míří i do Bíliny.

Sportovní odhodlání provázela 
dobrá nálada a účast byla vskutku 
hojná. Největší vzdálenost urazil 
klub ze Šluknovského výběžku 
přijel až z Varnsdorfu. Nejstarším 
účastníkem byl  94-letý Jan Urbá-
nek (*1921) a účastnicí o pět let 
mladší Anna Filipeková (*1926).
„Akce, která se tady dnes pořádá, 
tak je pro širokou veřejnost, pro ty 
jednotlivé kluby, které v Ústeckém 
kraji jsou, a já třeba mám velkou 
radost, že v Litvínově vidím i klub 
z Varnsdorfu, hlavní cíl her je, aby 
se senioři scházeli, zučastňovali se 
akcí a drželi pospolu.“ uvedl Old-
řich Bubeníček. 
Starosta města Bílina hovořil  
v Litvínově i podpoře měst, obcí 
a Ústeckého kraje směrem k seni-
orům.  „Záleží také na seniorech, 
s jakou iniciativou sami přijdou  
a co můžeme případně podpořit.“

Karel Schön

Pokračování ze strany 10
Další možností je připravit si vlast-
ní hudbu na mixovacím programu. 
Při střihu je dobré si pohlídat, aby 
se k muzice připojily správné ob-
rázky. Když se ozve rána bicích, 
nemůže být zařazen dlouhý, nud-
ný švenk, ale úderný, rychlý střih. 
Vždy záleží na typu reportáže. Ne-
hodí se k  záznamu zastupitelstva, 
ale u  propagačního videa proč ne. 
Třeba jsme natáčeli dokument o pa-
mátkách Ústeckého kraje a byl zde 
požadavek na doplnění o barokní 
a gotickou hudbu. Někdy muzika 

videu vysloveně prospěje. Pokud 
umístíte tří, čtyř vteřinovou pauzu, 
kdy se nemluví, v níž zazní na chví-
li hudba, divák si odpočine od mlu-
vené řeči a snáze udrží pozornost. 

Jaké vnímáte současné trendy  
v multimédiích?
Sociální sítě jsou dnes velmi dů-
ležité. Obecní úřady si mohou 
na YouTube snadno zřídit vlastní 
kanál, video je možné dále sdílet 
přes Facebook. Na druhou stranu 
každý si myslí, že umí točit a je to 
znát na kvalitě.

Máte návod na tvorbu vizitky 
obce?
Základem je kvalitní scénář, ať už 
textový či technický. Ušetří se tak 
hodně práce i materiálu. Scénář 
sice zabere šedesát až sedmdesát 
procent samotného natáčení, ale 
vyplatí se to. Osvědčilo se nám 
také točit ve dvou lidech, jeden se 
soustředí na kameru, druhý si za-
pisuje poznámky. Vedení obce by 
si mělo ujasnit, co ve videozázna-
mu chce mít. Pokud součástí vi-
zitky bude i  pohled do historie, je 
třeba vybrat archivní fotografie, 

případně historický videozáznam. 
Je možné i kamerou zabrat třeba 
staré rukopisy. Důležité je nepod-
cenit přípravu.

Jak se při natáčení videí vyhnout 
rutině?
Pořizování videozáznamů nemů-
žete brát jako práci, ale spíše jako 
koníčka. Video musí být lidské, 
ne strojené. Krása akcí, které jsou 
pořádané od srdce, se pak ukáže  
i v reportáži. Vyplatí se také zaim-
provizovat a reagovat na to, co se 
právě děje.  

a.s. Chomutov,“ konstatovala Iva 
Häuslerová. Abilympiády jsou dů-
ležitým motivačním nástrojem pro 
přípravu žáků speciálních škol na 
budoucí pracovní uplatnění. Příš-
tí ročník bílinské Abilympiády se 
uskuteční pravděpodobně ve stej-
ném duchu jako letos. JaS
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Jan Smrž – nadějný 
bílinský atlet

Bílinští závodníci v běhu na 800 m, který je nedílnou součástí víceboje mladšího žactva

Část vítězného týmu prvního turnaje skupiny DM2 A , zleva 
první řada: Š. Štrébl, A. Radba, druhá řada zleva M. Černíková,  
K. Procházková a B. Fečková

Část vítězného týmu z turnaje v Jirkově, zleva: J. Koudelka,  
M. Černíková, B. Fečková, K. Procházková a kapitánka Š. Šnorová

LTK Bílina: výsledky sezóny skupiny DM2 A
K 1.5 vstoupili mladší žáci LTK 
Bílina do mistrovských klání  
v rámci skupiny DM2 A. V této 
skupině jsou týmy TJ Šroubárna 
Žatec A, TJ Šroubárna Žatec B, 
TK Jirkov, TK Chomutov, TK 
Louny a LTC Litvínov B.
První turnaj mistrovské série skupi-
ny DM2 A proti TK Louny dotáhli 
reprezentující hráči do jednoznač-
ného vítězství 9:0. Všichni nasazení 
hráči týmu LTK Bílina podali vyni-
kající výkon a poslali tak jednoznač-

nou vizitku pro další týmy v soutěži
Druhý turnaj série byl hrán na 
kurtech soupeře TK Jirkov a do 
soutěže byli nasazeni i někteří za-
čínající mladší hráči LTK Bílina.  
I přes některé prohrané zápasy 
dovezl tým LTK Bílina celko-
vé vítězství 6:3 a připsal si další 
body do tabulky
Třetí turnaj série proti TK Cho-
mutov na domácích kurtech byl 
poznamenán zcela nejnižším po-
čet hráčů LTK Bílina, ale i tak 

se podařilo na domácích kurtech 
soupeře porazit 6:3 a získat další 
důležité body série skupiny DM2.  
Čtvrtý turnaj byl pro změnu na 
kurtech soupeře proti TJ Šrou-
bárna Žatec A a hráči LTK Bílina 
opět nezaváhali. Výsledek 0:9 
jasně ukázal, že tým LTK Bílina 
dominoval na kurtech.
Tato čtyři vítězství nás řadí v prů-
běžné klasifikaci na 1. místo sku-
piny DM2 A. Náš tým čeká ještě 
utkání proti TJ Šroubárna Žatec 

B na domácích kurtech a posled-
ní turnaj pak sehrajeme doma  
21. 6. proti LTC Litvínov B.
Do úspěšných mistrovských 
klání vedly hráče LTK Bílina  
(M. Černíková, K. Procházko-
vá, B. Fečková, M. Matějová,  
M. Fiala, J. Koudelka M. Novák, 
A. Radba, Š. Štrébl, J. Jeníček,  
V. Sedlák, P. Chotěborský  
a M. Novák), kapitánky  
Mgr. L. Lugsová  a Š. Šnorová.

Za LTK Bílina: Pavel Fečko

Úspěšný bílinský vícebojařský mítink  
s partnerem, skupinou ČEZ

Atletický klub Bílina ve spolu-
práci s  partnerem, 
Skupinou ČEZ, 
uspořá-

dal tradiční vícebojařský 
mítink žactva. Na nově 
zrekonstruované dráze za 
ideálního počasí a s vel-
kou diváckou podporou, 
se uskutečnily nelítostné 
boje v nejoblíbenější dis-
ciplíně mladých začínají-
cích atletů, a to souboru 
jak běžeckých, sko-
kanských, tak vrhač-
ských disciplín. Na 
110 mladých atletů, 
kteří vykazují at-
letickou všestran-
nost, bojovalo  
o zajímavé ceny 
a poháry. Ne-

skutečně vysoké 
číslo opět doká-
zalo, že se více-
boje těší u dětí  

v přípravce 
a v domá-
cím oddílu 
AK Bíli-

na oblibě. Do-

hromady není vůbec jednoduché 
skloubit rychlost, vytrvalost, odraz 
a sílu. Ve starších kategoriích pak 
přichází navíc skok o tyči, disk, 
skok vysoký apod. Závody kraj-
ské úrovně opět prokázaly, že se v 
Bílině pořádají kvalitní mítinky a 
že se zde nachází líheň kvalitních 
vícebojařů, kteří se neztratí ani na 

republikové úrovni. Vždyť téměř 
ve všech kategoriích měli domácí 
zastoupení, i když naši závodníci 
nedosáhli na stupně vítězů.
Veliký dík patří Skupině ČEZ, 
která byla partnerem mítinku,  
a těšíme se opět na další závody,
které letos u nás v Bílině pro mlá-
dež uspořádáme.
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