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Ve středu 20. dubna byla z restaurované kašny na náměstí odstraněna 
ochranná stříška. Jedna z dominant bílinského náměstí je připrave-
na na sezonu. Restaurátoři před týdnem provedli poslední práce před 
zprovozněním a každým dnem se kašna naplní a bude chrlit vodu. 

Zrestaurovaná kašna na náměstí se probudila ze zimního spánku

„Proběhlo odstranění zastřešení, 
které bude po ukončení provozu 
kašny opět vráceno,“ vysvětlil To-
máš Pavel z odboru nemovitostí 
a investic městského úřadu v Bílině. 
Doslova a do písmene omlazenou 
kašnu chránila zmíněná střecha 
před nepříznivou zimou a usazo-
váním nepořádku. Délka provozu 
kašny se řídí především podle po-
časí, v loňském roce například byla 
vypuštěna a zazimována až zhruba 
v říjnu. Po odkrytí bylo podle Pavla 
potřeba kašnu ještě opatřit hydrofo-
bizačním nátěrem, který zajistí ne-
propustnost. 
Restaurátoři v čele s uznávaným 
pražským profesorem Petrem Sieg-
lem se kašně věnovali dva dny. Pro-
fesor upřesnil, že ještě před zpro-
vozněním kašny je potřeba udělat tři 
nátěry jako ochranu proti znečištění. 
Pochvaluje město Bílina za aktivní 
přístup k péči o tuto památku. Díky 
tomu, že kašnu celou zimu chránila 
střecha, čekala restaurátory poměr-
ně čistá práce. „Bylo to opravdu 
dobře zajištěné,“ potvrzuje profesor 

a dodává, že péče o takové památky 
by měla být v kulturní společnosti 
samozřejmostí. Kašně by tak měla 
být věnována zvýšená pozornost 
zhruba každý třetí rok, kdy je potře-
ba nového speciálního nátěru. 
Na zásah restaurátorů čekala památ-
ka léta. Pod rukama odborníků do-
znala opravdu výrazných změn. Po 
odstranění opravdu velkých nánosů 
betonu a různých usazenin výrazně 
zeštíhlela. Prokoukla také co do bar-
vy. Aby mohly být dotvořeny různé 
chybějící části, museli odborníci 
vyhledat původní lom u Děčína, ve 
kterém byl kámen pro kašnu vytě-
žen. Povedlo se a výsledný efekt 
mohou bílinští obyvatelé zhodnotit 
sami. Až kašna díky vodě ožije, vět-
šina lidí si jistě všimne zajímavých 
vodopádků, které vytvářejí speci-
ální kovové hubičky. Ty nahradily 
klasické řešení.
Oživené kašně na náměstí by měla 
být věnována pozornost i při tradič-
ním Májovém jarmarku, který tradič-
ně plní město nejen místními, ale láká 
i návštěvníky z okolních měst. simi

 ● V Bílině se opravují rozbité silnice ● Kaskáda získala grant na Koncepci muzea ● Pohádkový les opět ožívá ● Americký jazz se rozezněl 
výstavní síní ● Nová služba pro rodiny s postiženými dětmi ● Antuka je připravena na volejbalisty ● Kyselkou proběhlo cca 160 závodníků ●

Restaurátor profesor Jiří 
Siegl (vlevo) se svými 

kolegy strávil kvůli 
konečným úpravám 

kašny (nátěrům) v Bílině 
dva dny.

V noci na 1. květen patří obloha čarodějnicím
Dívky, ženy, dámy, pokud dokážete uvařit večeři pouhým lusknu-
tím prstu bez předchozího nákupu v marketu, ráda pročítáte mezi 
řádky abrakadabra a raději než na kolo sednete na koště, ty moder-
nější na mop, v noci z 30. dubna na 1.května zůstaňte doma! O Fi-
lipojakubské noci se totiž tradičně pálí čarodějnice. Již dlouho se 
traduje, že tato noc je charakteristická zvýšeným působením zlých 
sil. Na druhou stranu měli lidé výjimečnou možnost najít drahé po-
klady. Vzduchem té noci poletovaly čarodějnice jako nositelky zla 
a mířily na svou slavnost. Lidé, aby se čarodějnicím bránili, zaklá-
dali na vyvýšených místech velké ohně. „Postupem doby se z vý-
ročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ - mladíci zapalovali košťata 
a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající 
na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici 
srazit k zemi,“ píše se na webu www.deniky.zeny.cz o této tajuplné 
jarní tradici. Čarodějnický svátek budou slavit i v Bílině, například 
v DDM. simi

Bílina se připravuje na tradiční 
Májový jarmark netradičně v dubnu

Rok se s rokem sešel, květen klepe na dveře a Bílina se připravuje 
na tradiční májový jarmark. Ten se letos však trochu netradičně 
uskuteční 30. dubna.

Na datu ovšem až tak nezáleží. 
Ty, kteří se na slavnost na Kyselce 
chystají, zajímá především program 
a počasí. Již takto dopředu lze říct, že 
obojí vypadá slibně. Jarmark zaplní 
areál Lázní Kyselka. Pro návštěvní-
ky bude připraveno pět scén podle 
hudebních žánrů, činností i generač-
ního zaměření. Hlavní scéně bude 
opět patřit Letní amfiteátr. Různé 

hudební skupiny, často revivaly, se 
zde budou střídat od zhruba 12 ho-
din dopoledne. Šňůru vystoupení za-
končí známí Monkey Business.
Scéna U Kádi přiláká milovníky de-
chovky. Soubory s repertoárem slo-
ženým z dechovky a lidových písní 
zahrají k poslechu a třeba i k tanci 
od 9 až do odpoledních 16 hodin.

Pokračování na straně 6
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Vandaly usvědčil kamerový systém 
 

Strážníci MP Bílina společně s policisty OO PČR Bílina zadrželi přímo při činu dva podnapilé vandaly, kteří poškodili nejméně pět 
vozidel. I díky oznámení pozorného občana nestihli pachatelé způsobit mnohem větší škodu a to i na zdraví či životě. Nejméně u jed-
noho vozidla totiž odstranili několik šroubů z kol. Pouta na rukou vandalů zacvakla v neděli 10. dubna krátce po třetí hodině ráno.  

Kradl kabely
Podezřelý 19ti letý muž z Bíliny se 
dopustil krádeže kabelů. V Kysel-
ské ulici v Bílině odřízl a následně 
odcizil 120 metrů měděného kabe-
lu, který byl zavěšen ve výšce při-
bližně 3 metry na veřejném osvět-
lení. Městu Bílina vznikla škoda 5 
tisíc korun. Mladíkovi, který již byl 
v minulosti za krádež trestán přibylo 
další sdělení podezření z krádeže.

Krádež nafty
O 300 litrů nafty přišel řidič náklad-
ního vozu, který si chtěl odpočinout 
na odpočívadle u silnice z Teplic na 
Bílinu. Neznámý pachatel nezjiště-
ným předmětem překonal uzamčení 
uzávěru palivové nádrže, ze které 
následně odzicil 300 litrů nafty. 
Tímto jednáním způsobil škodu na 
odcizení ve výši 11 120,-Kč. Za 
trestný čin krádeže vloupáním mu 
hrozí v případě dopadení až dvou-
letý trest odnětí svobody.

Výsledky 
V pondělí 18.4. se uskutečnila na 
Teplicku dopravně bezpečnostní 
akce. Řidiči se mohli s policisty 
setkat na různých místech v okrese, 
mimo jiné i na trase Teplice-Bíli-
na, kde měřili policisté rychlost. 
Celkem bylo zkontrolováno 208 

vozidel a zjištěno 48 dopravních 
přestupků. Za ty bylo uloženo 45 
pokut v hodnotě 38 tisíc korun. Tři 
přestupky byly oznámeny správ-
nímu orgánu. 24 řidičů porušilo 
předepsanou rychlost, 2 řidiči nadý-
chali alkohol a 1 řidič nebyl připou-
tán. Špatný technický stav mělo 14 
vozidel. Tento týden se bude ještě 
dopravní akce opakovat.

Kočárek není 
dobrá úschovna 
O tom, že není dobré si odložit pe-
něženku do kočárku se přesvědčila 
žena z Bíliny. Neznámý pachatel 
totiž využil nepozornosti poškoze-
né a z tašky, kterou měla odloženou 
ve spodní části dětského kočárku 
odcizil dámskou peněženku, ve 

které měla  platební karty, doklady 
a 600,-Kč. Minulý týden řešili po-
dobnou krádež i policisté z Teplic, 
kdy si maminka zavěsila kabelku na 
madlo kočárku.

Statistika nehodovosti 
za březen
V měsíci březnu se stalo v teplic-
kém okrese celkem 84 dopravních 
nehod, u kterých asistovala Policie 
ČR. Žádný člověk při nich neze-
mřel, 3 osoby byly těžce zraněny 
a 15 lehce. Celková škoda vzniklá 
při nehodách se vyšplhala k 3 500 
000,-Kč. U tří viníků dopravní ne-
hody zjistili policisté přítomnost al-
koholu v dechu. Nejčastější příčinou 
je již tradičně nesprávný způsob jíz-
dy ve 48 případech, následuje nedá-

ní přednosti v jízdě ve 22 případech 
a nepřiměřená rychlost u 7 nehod. 
Z hlediska druhu komunikace se 
nejvíce bouralo na místních komu-
nikacích, následují silnice 1. třídy. 
Mezi viníky nehod převažují řidiči 
motorových vozidel (75nehod), 2 
nehody zavinili chodci a 5 nehod 
lesní či domácí zvěř.

Stalking v Bílině
Z nebezpečného pronásledování 
bylo sděleno podezření 27 letému 
muži z Bíliny. Ten po rozchodu 
s poškozenou jí téměř denně zasí-
lal SMS zprávy, ve kterých ji urá-
žel sprostými výrazy a vyhrožoval 
ublížením na zdraví. Několik SMS 
zpráv bylo i s výhrůžkami o usmr-
cení. Dále svou bývalou družku 
kontaktoval v jejím zaměstnání 
a jednou jí i napadl. Za tyto skutky 
mu hrozí až 1 rok ve vězení.

Vše začalo telefonátem, kte-
rý městské policii oznamoval 
podezřelý pohyb osob okolo 
aut na jednom z parkovišť 
na bílinském sídlišti PP1. Na 
místo vyjela hlídka strážníků 

MP. Na pomoc jim přispěcha-
la i hlídka policistů z místního 
oddělení PČR.  Než se policis-
té a strážníci na místo dostavi-
li, bylo počínání pachatelů sle-
dováno kamerovým systémem 

městské policie. Záznam z ka-
mer nyní poslouží jako důkazní 
materiál. Vandalové tak budou 
jen těžko hledat výmluvy. Dle 
sdělení strážníků případ řeší Po-
licie ČR. Momentálně se čeká 

na vyčíslení všech škod, které 
vandalové na vozidlech na-
páchali. Za přečin poškození 
cizí věci hrozí pachatelům až 
jeden rok odnětí svobody.

František Krejčí
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Rozbité silnice v Bílině se opravují

Druhý kruhový 
objezd získá 
lepší vzhled
Už od loňského jara vídají ři-
diči, kteří přijíždějí do Bíliny 
od Mostu, na prvním kruhovém 
objezdu lahev Bílinské kyselky. 
Toto zkrášlení na okružních kři-
žovatkách na silnici 1/13 neby-
lo poslední. Další objezd, tento-
krát u radnice, ozdobí v nejbliž-
ší době fontána. Souhlas Kraj-
ského úřadu i další dokumenty 
jsou na světě, nyní chybí už jen 
několik menších administra-
tivních kroků. Do léta by tak 
fontána u radnice měla spatřit 
světlo světa. JaK

Pozor, vpravo díra, vlevo další, 
ještě větší. Au, litujeme naše 
auto po jízdě na rozbité silni-
ci. Letošní, respektive loňská 
zima zanechala i na bílinských 
silnicích větší škody než kdy 
předtím. V ulicích města jsou 
však již vidět „opraváři“ sil-
nic, zalepují díry a na zkouš-
ku někde látají silnice i novou 
nedávno patentovanou českou 
technikou.  Opravy by měly 
být hotové do cca třech týdnů.

Podle Petra Kauckého z odboru 
nemovitostí a investic po zimě 
nejvíce utrpěly ulice Bořeňská, 
Alšova a Kapitána Jaroše. V prv-
ně zmíněné bude opravena zatím 
zhruba půlka, když vyjdou peníze, 
tak i druhá. V Alšově ulici předsta-
vuje největší problém její začátek 
a v ulici Kapitána Jaroše vyžaduje 
opravy nejdelší úsek, což zname-
ná nejvyšší investici. Zde dojde 
k opravě chodníků a vybudová-
ní parkoviště. Oprav se postup-
ně dočkají i další ulice ve městě. 
„Společně s technickými službami 
jsme vytipovali nejhůře postižené 
komunikace,“ vysvětluje Kaucký 
a dodává, že zničený povrch ko-
munikace bude dále opraven v uli-
ci Zadní (Chlum), v Nerudově ulici 
je třeba vybudovat nové odvodnění 
a kus vozovky a děravá silnice zmi-
zí i v části Jiráskovy ulice. V sou-

časnosti je vypsáno výběrové řízení 
na opravu Síbovy ulice. „Část Je-
nišovské budeme zkoušet opravit 
novou technologií,“ zmiňuje no-
vou zajímavost Petr Kaucký. Jedná 
se o patentovaný český vynález, 
který úspěšně během zimy přejali 
i v zahraničí. Je k tomu zapotřebí 
speciální stroj, který umí zalepit 
díru v komunikaci bez předchozího 
vyřezávání asfaltu. K zalepení se 
používá asfaltový recyklát, který se 

po zalití nerovnosti spojí s okolním 
nahřátým asfaltem. Jedná se o zce-
la nový způsob opravy asfaltových 
vozovek, který dává opravené ko-
munikaci zcela nové užitné para-
metry. Tím prodlužuje životnost 
opravené vozovky minimálně o 3 
až 5 let. Město se rozhodlo zkusit 
novou technologii zatím pouze 
v jedné části a uvidí, jak se vyplatí 
ve srovnání s běžným postupem. 
Ne všude jde navíc podle pracov-

níka odboru nemovitostí a investic 
tento způsob oprav využít. Týká 
se to především velmi hlubokých 
nerovností, kde je zapotřebí místo 
opravdu vyříznout. 
Stejně jako všude i v Bílině jsou 
bariérou v opravě silnic peníze. 
I když dopad zimy na stav silnic 
byl tíživější než v minulých le-
tech, má město na opravy silnic 
vyčleněn zhruba stejný objem pe-
něz jako vloni. simi

Oprav se dočkaly i díry v silnici v ulici Teplická. Foto: Václav Weber

Zatímco kruhový objezd u Lidlu 
zdobí obrovská lahev Bílinské 
kyselky, uprostřed kruháku 
u radnice by měla vyrůst fontána.
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Aby bylo možné žádat o tento grant 
z Euroregionu Labe/Elbe, museli 
bílinští najít partnera ze sousedního 
Saska. Stalo se jím nedaleké město 
Dippoldiswalde. Nejedná se zatím 
o budování muzea jako takového, ale 
o koncepci, která jasně vymezí, jak 
by mělo muzeum vypadat. Němec-
ký partner, zastoupený Thomasem 
Kleinem, vedoucím muzea v Dippol-
diswalde, bude na této koncepci s Bí-
linou spolupracovat. Celý projekt se 

bude postupně vytvářet od 1. dubna 
do 31. prosince letošního roku.
Jaká je vůbec představa muzea v Bí-
lině? Bílina měla své muzeum v pro-
storách zámku. Ten byl však v resti-
tuci navrácen rodině Lobkowiczů 
a tím muzejní činnost skončila. Ar-
chivní materiál byl přesunut buď do 
teplického muzea, anebo archivu. 
„Myslím si, že si Bílina, jako téměř 
dvacetitisícové město, muzeum za-
slouží. Tak jsme se do toho pustili,“ 

obecně zdůvodnila Jílková projekt. 
V žádném případě by se podle jejích 
slov nemělo jednat o klasické static-
ké muzeum, ale o živý projekt, jemuž 
bude dávat život například spoluprá-
ce se školami. „Ke spolupráci jsme se 
rozhodli přizvat ještě další subjekty, 
které mají co dočinění s kulturou, 
aby pomohly vytvořit ideu muzea. 
Jedná se například o sdružení Bílina 
2006 či Historický spolek města Bí-
lina,“ uvedla koordinátorka s tím, že 
poslední slovo bude mít samozřejmě 
vždy Město Bílina. 
Celý proces vzniku koncepce spočí-
vá v pravidelných měsíčních pora-
dách, kterých se bude účastnit za KC 
Kaskáda Mgr. Zdena Jílková, Michal 
Mlej pověřený řízením KC Kaskáda, 
dále pak někdo z vedení města Bíli-
na, saský partner a zástupci ostatních 
subjektů. „ Do spolupráce jsme za-
pojili také německé bílinské rodákyz 
Heimatkreisverein v Gerolzhofenu, 
kteří mají úžasné množství archiválií, 
knih i znalostí o Bílině,“ zmínila Jíl-
ková. Na každou poradu bude navíc 
zván odborník podle zaměření, které 
bude zrovna potřeba. Zatím proběhla 
jedna pracovní porada, kde byla hos-
tem PhDr. Květoslava Kocourková 
z Okresního archivu v Teplicích. 
Jak již bylo řečeno, získaný grant 
dosahuje výše 18 000 eur. Z těchto 
peněz se budou hradit náklady spo-
jené s tvorbou koncepce, v plánu je 
vytvoření brožury a také například 
digitalizace sbírek v Gerolzhofenu.
Pro celý projekt stěžejním úkolem 
bude v počáteční fázi výběr vhod-
ného objektu, ve kterém  by mohlo 
muzeum sídlit. Od toho se pak budou 
odvíjet další práce. Na první schůzce 
byli účastníci seznámeni s koncepcí 
muzea a byli si prohlédnout tři bílin-
ské objekty, které by připadaly v úva-
hu. V prvním případě jde o vilu v ulici 
Vrchlického, ve druhém o husitskou 
baštu a jako třetí vhodný objekt se 
jeví budova u gymnázia, kde bývala 
cukrárna a kavárna a jejíž prostory 
vyzdobil svými freskami bílinský ro-
dák Karel Schütz. O tom, která budo-
va bude nejvhodnější, musí rozhod-
nout zastupitelstvo města. Až zastu-
pitelstvo objekt schválí, bude možné 
začít vytvářet nový následný projekt 
již přímo na samotné muzeum. Po-
kud vše půjde dobře, mohla by se Bí-
lina otevření muzea dočkat již v roce 
2012. Na další pracovní schůzce 3. 
týden v květnu by již všichni měli 
vědět, kde bude Partnerské muzeum 
Bílina-Dippoldiswalde sídlit. simi

4 28. dubna 2011

Konec 
sčítání lidu, 
domů a bytů
14. dubna byl poslední den pro 
zaslání sčítacích listů. Výjim-
ku mají lidé, kteří si vyzvedli 
formuláře v dodatečném se-
čtení po 5. dubnu. Těm byla 
lhůta pro odevzdání sčítacích 
listů prodloužena do úterý 19. 
dubna 2011. Pro elektronické 
zaslání listů končí lhůta o půl-
noci z 19. na středu 20. dub-
na. V současné době už není 
možné sčítací listy získat. 
Lidé měli možnost si sčítací 
listy při dodatečném sčítání 
vyzvednout i na městském 
úřadě, této možnosti využila 
pouze jedna občanka.  
V období od 19. do 30. května 
2011 bude probíhat došetřová-
ní údajů v domácnostech, které 
neodevzdaly žádný vyplněný 
sčítací formulář, přestože tyto 
od komisařů převzaly. Došet-
řování provedou při opakované 
návštěvě domácností vybraní 
sčítací komisaři České pošty 
a ČSÚ. Jména komisařů a kon-
taktní údaje budou aktualizová-
ny ve vývěsních skříňkách. 
Nyní budou zbylé sčítací listy 
odvezeny zpět na ČSÚ v Tepli-
cích, které ČSÚ zpracuje. První 
předběžné výsledky sčítání bu-
dou publikovány koncem roku 
2011 a většina definitivních 
výsledků v podrobném třídění, 
včetně údajů za obce a města 
a jejich části, ve druhém polo-
letí roku 2012. Naprostá větši-
na výsledků bude k dispozici 
na webových stránkách ČSÚ 
– www.czso.cz.
Zároveň tímto ČSÚ děkuje 
všem občanům a zaměstnan-
cům městského úřadu za již 
uskutečněnou spolupráci při 
SLDB 2011.

Ing. Krejčová Petra, 
vedoucí OSaVV

KC Kaskáda získala grant na koncepci muzea,
základem je vybrat vhodný objekt…

„Do konce února měla být podána žádost, 25. března jsme byli zaregistrováni v Euroregionu Labe/Elbe-do-
tační program Ziel3, což nás velmi potěšilo, a 15. dubna jsme byli informováni, že byl náš projekt schválen a že 
navíc dostaneme celých 100 % finančních prostředků, to znamená 18 000 euro,“ uvedla posloupnost Mgr. Zde-
na Jílková z KC Kaskáda, koordinátorka projektu Koncepce Partnerského muzea Bílina-Dippoldiswalde.

Zvítězí u zastupitelů vila ve Vrchlického ulici, Husitská bašta, anebo 
objekt bývalé cukrárny a kavárny u gymnázia? Foto: Jana Šimková
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Konec druhé světové války připomeneme položením kytic a věnců

Připravuje se obnova pohádkových figurek
v bílinském Pohádkovém lese

V místech, kde bude bílinské autobusové nádraží, se již rýsuje malý kruhový objezd. Foto: Václav Weber

v bílinském Pohádkovém lese
Připravuje se obnova pohádkových figurek
v bílinském Pohádkovém lese

Impulsem této aktivity je aktuální katastrofální stav pohádkového lesa, který je naprostým uniká-
tem a nemá obdoby v nekomerční sféře.

Rada města již na svém dubno-
vém zasedání schválila roční 
příspěvek ve výši 30 tis. Kč/rok, 
který bude využit na tvorbu figu-
rek, laviček či dalších atrakcí. Pi-
lotní aktivitou je vytvoření 3 po-
staviček a to Krtečka, Emanuela 
a Makové panenky, které vytvořil 

bílinský řezbář Ladislav Ponížil 
za velmi příznivé ceny. Dalšími 
kroky, které nás čekají jsou pod-
pis smlouvy s majitelem pozem-
ku a lesa s Lesy Sever, kde je již 
předjednán ústní souhlas a jejich 
samotné osazení v „pohádkovém 
lese“, které by mělo proběhnout 

za účasti ZŠ Za Chlumem, kdy 
by každá figurka měla svého 
patrona v podobě  celé třídy. 
Zde doufáme, že zvýšená 
pozornost od malých žáč-
ků, bude zárukou větší ži-
votnosti těchto figurek. 
Ing.František Poživil

V pátek 6. května 2011 ve 13 hodin si na Městském hřbitově v Bílině připomeneme již 66. výročí ukončení druhé světové války. K po-
mníku padlým položí věnce a kytice představitelé města a společenských organizací.

Zajímavost: 
Den osvobození 

od fašismu versus 
Den vítězství?

Co nevidět oslavíme další stát-
ní svátek. Státní svátek = den 
volna. Tento prostý fakt většině 
lidí ke štěstí stačí a nic víc vědět 
nepotřebují, protože kdo se moc 
ptá, moc se dozví. Jsou však 
také lidé zvídavější (a lidé kteří 
dostávají od dotěrných učitelů 
různé domácí úkoly) a ti vez-

mou do ruky kalendář, aby zjis-
tili, že 8. květen je Den osvobo-
zení od fašismu. Tak takhle je to. 
Pokud však „pro jistotu“ sáhneme 
po jiném kalendáři, kde si přečte-
me, že 8. květen je Den vítězství, 
namísto jistoty začne hlodat čer-
vík pochybnosti a nepomůže ani 
třetí kalendář, s údajem vpravdě 
šalamounským: Den osvobození 
od fašismu – Den vítězství. Zů-
stává nám jen jakás-takás jistota, 
že výročí 8. května je nějakým 

způsobem spojeno s ukončením 
2. světové války. I ta však může 
být otřesena, když v televizních 
zprávách spatříme vojenskou 
přehlídku, s níž Moskvané (i lidé 
v jiných částech bývalého SSSR) 
oslavují konec války až 9. května. 
Jak je to tedy správně? Co slaví-
me a kdy?
Za konec války v Evropě se vše-
obecně považuje kapitulace ně-
meckých vojsk v květnu 1945. Ta 
vstoupila v platnost dne 8. květ-

na, ve 23:01 hodin středoev-
ropského času, což odpovídalo 
jedné minutě po půlnoci dne 
9. května moskevského času. 
Proto se ve většině vítězných 
a osvobozených států považuje 
za tzv. „Den vítězství“ 8. kvě-
ten, zatímco v zemích býva-
lého Sovětského svazu je to 
9. květen. Přitom chybělo jen 
málo a Den vítězství v Evro-
pě byl vyhlášen již 7. května. 
(převzato z www.fronta.cz)

Autobusové nádraží se rýsuje

DÍVÁTE SE?
Různé akce v reportážích 

z Bíliny můžete vidět 
ve vysílání REGIA TV. 

Najděte si je na kabelové 
televizi UPC Express 
a také na internetu 
na www.regia.tv
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Pokračování ze strany 1
Kafáč nabídne od každého něco, blu-
es – rock, folk i country. Návštěvníci 
si mohou v odpoledních hodinách  
přijít poslechnout Xaviera Baumaxu 
nebo oblíbeného Xindla X.
Pro nejmenší účastníky slavnosti 
bude připraven program na scéně 
na Růžovém paloučku. Divadla, 
kouzelníci, zpívání a také třeba 
Míša Dolinová – to vše bude čekat 
na děti na dětské scéně. Kousek 
Růžového paloučku bude patřit 
i bílinskému domu dětí a mláde-
že, který nabídne výtvarné dílny, 
dětský koutek i prodejní výstavu.
Pravidelní návštěvníci Májového 
jarmarku jsou zvyklí na přítomnost 
šermířů, kejklířů, tanečnic a dal-
ších postav z historie. Ty nebudou 
chybět ani letos. Na téměř celý den 
ovládnou scénu U Altánu, která tak 
byl příznačně nazvána Historickou. 

Jak vládnou mečem, předvedou 
šermíři proti pirátům. Zábavu lidí 
před dávnými lety předvedou kej-
klíři a atmosféru dotvoří dobové 
tance. Zajímá vás, jak by asi pirát 
s dřevěnou nohou zdolal překáž-
kovou dráhu? Přijďte si toto a další 
zajímavé aktivity vyzkoušet.
Nebyl by to správný jarmark bez 
dobového tržiště, koní a poníků, 
stánků s občerstvením a koloto-
čářskými atrakcemi.
Za zmínku jistě stojí i odhalení 
pamětní desky Johanna Wolf-
ganga von Goethe u budovy In-
halatoria, které se uskuteční v 15 
hodin. V KD Fontána pak od 18 
h proběhne beseda s cestovatelem 
a spisovatelem, čestným občanem 
Bíliny Miroslavem Stinglem a Jo-
sefem Formánkem.
Na závěr je dobré zmínit snad 
jen doporučení, aby lidé zvážili 

formu dopravy na jarmark. Na 
akcích podobného typu je obecně 
vždy velký problém s parková-
ním. Vjezd na Kyselku bude na-
víc uzavřen. Aby se návštěvníci 
vyhnuli zbytečným starostem, je 
lepší přijet autobusem, anebo ne-
chat auto někde opodál a udělat si 
na Kyselku pěknou procházku. 
Stejně jako každý rok budou i le-
tos na dopravní i bezpečnostní 
stránku jarmarku dohlížet stráž-
níci městské policie. Podle pre-
ventisty městské policie Františka 
Krejčího nebývají na jarmarku 
naštěstí problémy se zloději. 
Program Májového jarmarku byl 
zveřejněn v minulém čísle Bílin-
ského zpravodaje, je k dispozici 
na webových stránkách KC Kas-
kády a v tištěné podobě si jej mo-
hou lidé vyzvednout v informač-
ním centru. simi

Bílina se připravuje na tradiční Májový jarmark netradičně v dubnuJaro
už je tu

V MŠ Švabinského bylo ruš-
no. Během týdne se odpoledne 
sešlo několik rodičů  na jarních 
dílnách. Společně se svým dítě-
tem si vyráběli různé obrázky. 
Mezi maminkami se našel i ši-
kovný tatínek. Děti byly rády, že 
si do jejich „školy“ přišli 
rodiče hrát. Společně 
tak přivítali „svát-
ky jara“.

Eliška 
Růžičková,

ředitelka MŠ 
Švabinského

Dne 15. dubna proběhl v KD 
Fontána koncert tří rockových 
kapel Znouzectnost, Do 
Řady a Zputnik. Skupina 
Znouzectnost vznikla 
z plzeňské scény 80. let 20 
století jako nástupnické těleso 
po skupině Zastávka Mileč. 
První veřejné vystoupení měla 
26.11.1986 ve vysokoškolském 
klubu OKO v Plzni. Na české 
hudební scéně se tak pohybuje 
již pěknou řádku let.
Foto: Václav Weber

Obrazem: Tři rockové kapely zahrály
ve Fontáně
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Kolik v současnosti učíte dětí?
V současnosti mám 19 žáků. Vel-
ká většina z nich se učí hrát na 
klavír, pouze tři děti na klávesy.

Máte nějakou osvědčenou meto-
du, kterou jste děti vždy stopro-
centně zaujal?
Nemám žádnou univerzální meto-
du, která by fungovala u každého 
žáka. Jediné co si snad troufnu 
říct obecně je to, že je důležité, 
aby byl učitel sám nadšeným hu-
debníkem a uměl své nadšení pře-
nést na děti. O což se samozřejmě 
sám snažím. Do jaké míry se mi to 
daří, posoudí mojí žáci.

S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Mým hlavním cílem je, aby si 

žák, když se jeho studium v mojí 
třídě uzavře, odnášel dobré zákla-
dy klavírní hry a pozitivní vztah 

k hudbě. Kolik si toho ode mne 
odnese velmi záleží také na něm 
samotném. Pokud se u žáka nad-

průměrné nadání spojí s pílí, lze 
dosáhnout pozoruhodných vý-
sledků.

Výstavní síní se rozezněl americký jazz Novinka tohoto léta
– týdenní pobyty pod stanem!

Venku už sluníčko příjemně hřeje a děti  netrpělivě vy-
hlížejí prázdniny. Některé z nich už mají v prázdninovém 
rozvrhu jasno – vědí, kdy pojedou s rodiči na dovolenou, 
kdy si budou užívat babičku s dědou a kdy zažijí spoustu 
dobrodružství na letním táboře.

 Dům dětí připravil na letoš-
ní léto 8 táborů pro 306 dětí.  
Ve třetím týdnu měsíce dubna 
máme prodánu polovinu z nich.  
Jako první byly obsazeny 2 tur-
nusy pro nováčky s názvem: 
Můj první tábor. Děti je prožijí 
na chatě MUHU v Jindřichově 
u Jablonce nad Nisou.  Volná 
místa nejsou ani v druhé po-
lovině srpna na 2 turnusech 
příměstského tábora v DDM. 
Srpnové soustředění aerobiku 
je určeno pouze členům našich 
kroužků Caviky a Cik-cak.
Kouzelné zážitky nabízí stano-
vá táborová základna v Horní 
Cerekvi. I když jsou děti ubyto-
vány ve stanech, tak spí na za-
věšených lůžkách. Každý stan 
je vybaven 2 dekami, polštářem, 
kapsářem a malým stolkem. Do 
stanu se vchází předsíňkou. 
Hygiena začíná u vojenských 
umýváren, ale večer je díky 
služebnímu oddílu připravena 
teplá voda ve sprchách, které 
v červnu projdou rekonstrukcí. 
Do táborové kuchyně vybíráme 
ty nejlepší kuchařky. Jídlo při-
pravují 5x denně a ve várnicích 
je pořád čaj a šťáva. Aby se 

všem dětem na táboře moc líbi-
lo, připravují naši vedoucí pro 
každý termín jinou táborovou 
hru: Čarovný měšec, Hrnečku 
vař, Lovci mamutů a Čarovný 
rok. Ať si vyberete kteroukoliv, 
vždy jsou připraveny soutěže, 
turnaje, hry, dobrodružné vý-
pravy, koupání, noční hry, tá-
boráky,…
Pokud Vaše dítě jede úplně po-
prvé pod stan,  a Vy si nejste 
úplně  jisti jak to tam zvládne,  
a zda se mu nebude stýskat – 
vyzkoušejte naši letošní novin-
ku: týdenní pobyty. 
1. běh: týdenní pobyt: 1. -8.7.
2. běh: týdenní pobyt: 8. -15.7.
3. běh: 14denní pobyt: 15. -29.7.
4. běh: 14denní pobyt: 29.7. -12.8.
Přihlášku na tábor obdržíte 
v recepci DDM oproti záloze 
1000 Kč. Zbývající část je nut-
né doplatit do 30 kalendářních 
dnů.
Nenechávejte rozhodnutí na 
poslední chvíli – i na tento tá-
bor je více než třetina poukazů 
prodaná.
Přejeme dětem i jejich rodičům 
krásné léto plné dobré nálady.
Za DDM Krista Sýkorová

V pravidelné rubrice o učitelích ZUŠ v Bílině jsme se tentokrát ptali učitele klavíru
Matěje Olejára

V pondělí 11. dubna 2011v prosto-
rách výstavní síně U Kostela  se 
uskutečnil ojedinělý jazzový kon-
cert kapely WALTER PHISHBA-
CHER NY3 TRIO. Mezinárodní 
fusion trio newyorského jazzové-
ho pianisty Waltera Fischbache-
ra (USA) - klávesy, Goran Vujič 
(chorvatsko) - baskytara, Ulf 
Stricker (Německo) - bicí, si moh-
li diváci poslechnout v netradič-
ních prostorách výstavní síně. Trio 
W. Phishbachera je u nás známé 
z vystupování se souborem Celula 

New York Laca Decziho, je zalo-
ženo na originálních kompozicích 
s důrazem na klavírní improviza-
ce. Návštěvníci tohoto výjimečné-
ho koncertu slyšeli hudbu plnou 
úžasných „grooves“ a nespoutané 
energie. Rádi bychom i do bu-
doucna uskutečnili v prostorách 
výstavní síně další koncerty spíše 
komornějšího typu - s různou hu-
dební tématikou. Všechny kultur-
ní akce pořádané Kulturním Cen-
trem Kaskáda v Bílině  najdete na 
www.kckaskada.cz.

Foto: Václav Weber
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Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

Pátek 29. duben - 18.00 hodin
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

& JAROSLAV SVĚCENÝ 
Koncert s tematickým repertoárem 

z období Gustava Waltera. Před 
koncertem bude starostou města 

Bíliny Josefem Horáčkem uděleno 
čestné občanství osobnostem města 
Bíliny. Čestná občanství převezmou: 

Ing. ČESTMÍR DUDA (starosta města 
Bíliny v letech 1993 – 2002), JUDr. et 
PhDr. MILOSLAV STINGL (bílinský 

rodák, cestovatel a spisovatel) prof. 
Dr. Med. KARL – HEINZ PLATTIG, 
Dr.paed.h.c. (bílinský rodák, profesor 

Univerzity Friedricha Alexandra 
v Erlangenu)

Středa 11. květen - 8.30 a 10.00 hodin
CO TAKHLE SVATBA, PRINCI?

Herecke studio DK Teplice.
Představení pro MŠ, l. st. ZŠ a ma-

minky s dětmi. Pohádka, v níž nebude 
chybět princ a král, ani princezna, 
služebná a tři úkoly … a kde dobro 
vítězí nad zlem. Inscenace s výchov-

nými prvky.
Vstupne: 40 Kč

KINO HNĚZDA
Čtvrtek 5. květen - 19.00 hodin
Patek 6. květen - 19.00 hodin

SPRÁVCI OSUDU
USA/Thriller. Česke titulky.

Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere 
zpátky. Hrají: Matt Damon, Emily 

Blunt, Terence Stamp, John Slattery… 
Vstupné: 60 Kč / 106 minut / P–12

Pátek 6. květen - 17.00 hodin
Sobota 7. květen - 17.00 hodin

GNOMEO A JULIE
USA/Animovaný film. Česke znění.

Dobrodružství a láska podle W. Shake-
speara v trochu jiném „sádrovem“ 

pojetí. V českém znění: Jan Dolanský, 
Tereza Bebarová, Tatiana Vilhelmová, 

Pavel Liška… Vstupné: 75 Kč / 84 
minut / MP

Sobota 7. květen - 19.00 hodin
FIGHTER

USA/Drama/Biografi e. České titulky.
Vypráví skutečný příběh boxera 

Mickyho Wara a jeho neuvěřitelný 
vzestup ke

slávě. Hraji: Mark Wahlberg, Christian 
Bale, Amy Adams, Mellissa Leo…
Vstupné: 75 Kč / 115 minut / P–12

Čtvrtek 12. květen - 19.00 hodin
Pátek 13. květen - 19.00 hodin
HON NA ČARODĚJNICE

USA/Dobrodružná fantasy. České 
titulky.

Středověka fantasy, která svou syrovou 
atmosférou a mystikou připomíná 

slavné
drama JMÉNO RŮŽE, v akčnějším 
stylu. Hraji: Nicolas Cage, Ron Perl-

man, S.C. Moore, Claire Foy… Vstup-
né: 75 Kč / 98 minut / P–12

30 let již uplynulo od úmrtí
Františka Zaňáta (†5. 4. 1981)

a Marie Zaňátové (†15. 5. 1981).
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

Vzpomínáme

KNIŽNÍ TIPY

Základní umělecká škola Bílina, Mírové nám. 21
ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2011/2012 se koná 
ve dnech 3.–5. května 2011 mezi 14.–18. hodinou 

Nabídka:
- hudební obor (pro děti od 5 let)
- taneční obor (od 5 let)
- výtvarný obor (od 6 let)

Zápis je spojen s talentovou zkouškou. Více informací na tel. 417 823 095 nebo www.zus-bilina.cz

Dům dětí a mládeže  Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111

www.ddmbilina.cz
VLASOVÁ SHOW

pondělí 2. 5. 2011, 17:00 – 18:30
-  tato akce je určena pro všechny holky 

i kluky od 7 - 14 let
-  soutěž je určena pro dvojice, které si 

vzájemně vytvoří 
-  nejoriginálnější účes a líčení
-  s sebou si přineste: vše co budete 

potřebovat k česání a líčení
-  celou akci bude sledovat a hodnotit, 

módní návrhářka Martina Tuháčková
-  startovné: 40 Kč za jednotlivce

Dům dětí a mládeže  Bílina

Naučná literatura pro děti
AUSFELDER, Trude

Prostě kluci!: všechno, co kdy holky 
chtěly vědět o klucích

Do 15 let nepřístupno! Kluci jsou jiní než holky 
- je to tak? Proč jsou většinou tak neromantičtí, 
podle čeho holky poznají, že je kluk zamilovaný, 
a o čem si kluci mezi sebou vlastně povídají? 
Tenhle rádce nazvaný Prostě kluci! se zabývá 
všemi otázkami a předsudky, které holky o klu-
cích mají. Dočteš se tu o všem, co souvisí se 
seznamováním, přátelstvím, láskou a sexem 
a snad to trochu pomůže k vzájemnému po-
chopení opačného pohlaví. Prostě kniha, kterou 
každá holka musí mít!

DINWIDDIE, Robert
Stravitelná věda: vše, co jste kdy 
potřebovali vědět o vědě, podané 
v malých, snadno stravitelných

Teorie relativity, Velký třesk, biopaliva, výzkum 
kmenových buněk - denně o tom čtete v novi-
nách, slyšíte v televizi či od dětí školou povin-
ných. Víte však, co se za nimi skrývá? Asi jste 
o některých z nich, například o atomech, kdysi 
slyšeli ve škole, ale přibyla témata nová, na první 
pohled stejně zapeklitá. Stravitelná věda je plná 
zajímavých, kontroverzních, poutavých a prak-
tických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní 
vědy. Představuje je srozumitelně, bez zbyteč-
ných podrobností, abyste je pochopili, aniž byste 
se museli pustit do studia na vysoké škole.

Beletrie pro dospělé 
HALPERN, Justin, 1980

Kecy mýho fotra 
Co udělat, když se na vás v osmadvaceti vy-
kašle holka? Justin Halpern, autor amerického 

bestselleru Kecy mýho fotra, se v tom okamžiku 
nastěhoval zpátky ke svým rodičům a začal na 
twitterovém účtu zveřejňovat hlášky svého otce, 
svérázného lékaře Sama Halperna, který svoji 
rodinu miluje nade vše, ale pro ostré slovo nikdy 
nejde daleko. Za necelý měsíc měl statisíce čte-
nářů a spoustu nabídek. Kniha Kecy mýho fotra 
nepřináší jenom vzpomínky syna na zrod těch 
nejlepších hlášek jeho otce, muže, který je „jako 
Sokrates, jen vzteklejší a s méně vlasy“, ale je 
především zábavným a dojemným dokumentem 
o jednom synovsko-otcovském vztahu. 
  

VONDRUŠKA, Vlastimil, 1955
Klášterní madrigal 

Kdesi pod horami u hranic Českého království 
se nachází Klášter s panstvím, které spravují líní 
řeholníci a obývají hříšní poddaní. Vše se začne 
měnit, když do kláštera dorazí listina, podle které 
se jedna z vesnic povyšuje na město...

Naučná literatura
TEJKALOVÁ, Jiřina, 1955

Kila a radosti navíc: nehubněte, ne-
tloustněte, neblbněte: 9 zaručených rad 
Tato knížka je určena těm, kteří mají nějaké 
trápení s vlastní postavou. Nechce oslavovat 
obezitu, pouze vysvětluje, že každý z nás je jiný, 
má jiné dispozice, a je proto dobré mít takovou 
váhu, jaká vyhovuje právě nám.
                                              

STEINER, Vojtěch, 1967
Dějiny 

Pod pojmem „jóga“ si lidé často představovali 
a představují velmi rozdílné věci - od spojení 
s Bohem na straně jedné, až po jakýsi pomalý 
strečink na straně druhé. Co to vlastně jóga je? 
Odkud se vzala a jak se v průběhu let vyvíjela? 

Na tyto a podobné otázky vám odpoví následu-
jící kniha, která podává dějiny jógy přehledně, 
srozumitelně a s nádhernými ilustracemi Oldři-
cha Kulhánka.Samostatná kapitola je věnována 
průkopníkům jógy v Čechách

Beletrie pro děti 
ZANNONER, Paola, 1958

Dance!: strhující román o tanci, 
lásce a dospívání 

Dvanáctiletá Robin žije jen s otcem a dědeč-
kem, protože její matka putuje kdesi po světě 
na humanitárních misích. Snad i proto se 
Robin chová spíš jako kluk než jako holka, 
přátelí se pouze s několika spolužáky a s nimi 
sdílí jednu velkou vášeň - hiphopový tanec. 
S podporou dědečka se nakonec dostane na 
taneční školu a zde potkává svůj protipól - 
jemného, trochu staromódního chlapce jmé-
nem Guido. Jak si ti dva navzájem porozumí, 
pomohou a jaký vztah mezi nimi vznikne, to 
už se dočtete v knize. 
  

NOEL, Alyson
Nesmrtelní. 1, Napořád 

První kniha série Nesmrtelní. Šestnáctiletou 
Ever trápí po automobilové nehodě, při níž při-
šla o celou rodinu, pocit viny za to, že jako jedi-
ná přežila. Po procitnutí z kómatu navíc získala 
schopnost číst myšlenky jiných lidí, rozpoznat 
jejich auru. Cizí myšlenky na ni dotírají na 
každém kroku, a proto se Ever stále víc uzavírá 
před světem. Všechno se ale změní, když potká 
Damena, který jediný dokáže zklidnit její mysl 
a ztišit hluk v její hlavě. Ani on není jako ostatní 
smrtelníci, jeho svět plný tajemství a zázraků 
Ever neobyčejně přitahuje, zároveň v ní však 
vyvolává znepokojivé otázky.
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Další pohárová umístění bílinského aerobiku

Může jít o situaci po narození 
miminka se zdravotním postiže-
ním nebo o zjišťování, že vývoj 
děťátka nepostupuje očekáva-
ným způsobem. Pro rodinu pak 
nastává období intenzivní psy-

chické zátěže; někdy se doslova 
ze dne na den mění její potře-
by a pořadí dosud uznávaných 
hodnot. Rodiče v takovou chvíli 
potřebují zejména psychickou 
podporu a vědomí, že nejsou 

Termín Cíl zájezdu Cena

18. 6. Drážďany 100,00 Kč

25. 6. Dvůr Králové – Safari 180,00 Kč

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč

12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč

10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

ZÁ
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Vážení občané, Radou města  byly 
schváleny zájezdy na letošní rok.
Předkládáme termíny jednotli-
vých zájezdů. Veškeré informace 
ohledně nich vám poskytne paní 
Houdková Jana, tel.: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz .
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 

může být i zájezd zrušen. O tom 
budete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované 
zájezdy a že se Vám bude na ces-
tách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na 
společné zážitky s Vámi.

Ing. Krejčová Petra,
vedoucí OSaVV

Pomoc rodinám s dětmi s postižením nebo závažným opožděním vývoje v raném věku
RANÁ PÉČE

s obavami, nejistotou a bolestí 
sami, vědomí, že dokážou potí-
že překonat.  
V roce 2006 byly Zákonem 
o sociálních službách (108/2006 
Sb.) definovány služby, jejichž 
hlavním smyslem je pomoc 
v náročných životních situa-
cích. Službou určenou rodinám 
s dětmi se zdravotním posti-
žením nebo ohrožením vývoje 
v raném věku (0-7 let) je raná 
péče. Jejím cílem je „provést“ 
rodinu prvními roky péče o dítě 
– sdílet radosti i trápení, oteví-
rat nové možnosti prostřednic-
tvím nápadů na podporu vývoje 
děťátka.
Jakým způsobem raná péče pro-
bíhá? Protože se jedná o službu 
terénní, není zapotřebí za ní ni-
kam jezdit. V dohodnuté době 
(zpravidla v intervalu 1-3 měsí-
ce) přijede do rodiny poradkyně 
rané péče. Rodiny pak mohou 
podle svých aktuálních potřeb 
volit z okruhu služeb ty, které 
se jim nejvíce hodí. Někdy si 
potřebují o těžkostech povídat 
a nacházet řešení, jindy pomo-
ci najít vhodný způsob, jak si 
s dítětem hrát a rozvíjet ho, půj-
čit hračku, pomůcku nebo od-
bornou literaturu; také hledají 
pomoc při vyhledání vhodného 

předškolního zařízení, jiných 
sociálních nebo komunitních 
služeb či speciálně zaměřené so-
ciálně právní poradenství. Raná 
péče je pro uživatele zdarma.  

V Bílině a okolí poskytuje ranou 
péči několik organizací (jsou 
specializovány podle převažují-
cího charakteru postižení děťát-
ka). Jedním z nich je Raná péče 
Diakonie ČCE, která v průběhu 
své šestnáctileté existence spo-
lupracovala s mnoha rodinami 
z regionu. Na tuto Ranou péči 
se mohou obrátit rodiny s dět-
mi v raném věku s mentálním, 
pohybovým či kombinovaným 
postižením nebo s dětmi, jejichž 
vývoj je postižením ohrožen.
Další informace o službě na-
leznete na www.rana-pece.cz, 
případně o ně požádejte na níže 
uvedených kontaktech.
Telefon: 731445502-4, 
731664483 (pracovní dny), 
235518392 – středa odpoledne; 
e-mail: ranapece@diakoniep13.cz. 
Kontakty na další poskytovate-
le služby v regionu získáte na 
www.ranapece.eu 
a www.tamtam-praha.cz.

Mgr. Pavla Skalová,
poradkyně rané péče

Raná péče Diakonie Stodůlky

Starosti nebo potíže, které nás v životě potkávají, snášíme někdy snadno, jindy obtížněji; těžko si lze 
ale představit větší obavy než takové, které se týkají zdraví vlastního dítěte. 

9. dubna se naše družstva Caviky a Cik Cak z DDM Bílina zú-
častnila prestižní soutěže V Kutné Hoře, která se jmenovala Velká 
cena Kutné Hory.

Obě družstva měla tentokrát sil-
né soupeře a skupina 
Caviky v konkurenci 
devíti týmů získala 
bramborovou medai-
li, ale skupina Cik 
– Cak nám hned 
v zápětí zlepšila 
náladu stříbrným 
pohárem.  O týden 
později jsme závo-
dili v Kralupech nad 
Vltavou, kam s námi 
nově vyrazila i skupi-
na Cvrček. Ve skupině 
je většina tak zvaných 
nováčků a soutěží v ka-
tegorii 8 – 10 let – ko-
merční aerobik. Pro naší 
nejmladší skupinu to 
byl první závod a svojí 

skladbu Tarzan a Jean předved-
li  jak nejlépe uměli. 

Sedmé místo nás sice 
moc nepotěšilo, ale 
alespoň víme, že mu-

síme více trénovat, 
abychom dosáhli 
takových výsled-
ků jako naše profi 

skupiny. Těm se 
tento den povedl 

a oba týmy Caviky 
i Cik Cak v kategorii 
Team show obhájily 

stříbrnou pozici. Všem 
dětem gratulujeme 

k pohárovým umístě-
ním a přejeme jim hodně 
štěstí.

Věra Ryjáčková 
a Petra Rosenkranzová

né soupeře a skupina li  jak nejlépe uměli. 
Sedmé místo nás sice 
moc nepotěšilo, ale 
alespoň víme, že mu-
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Pravidelně každým rokem v měsíci březnu navštěvujeme s před-
školáky Městskou knihovnu v Bílině. Děti se při besedě dozvědí 
mnoho zajímavostí – poznávají pohádky podle obrázků, dozvědí 
se kdo je čtenář, jak si vypůjčit knihu, podle kterých knih byly 
natočeny filmové pohádky a ptají se na to, co je nejvíce zajímá.

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kul-
tury a literární fond mezi městem 
Bílina a Jindřichem Luňákem – 
HAKIM ve výši 40.000 Kč a fes-
tival Babí léto na Kyselce. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 6.000 Kč z rezervy 
rady města na nákup pracovního 
nářadí na projekt záchrany a péče 
o Židovský hřbitov.
■ Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací ZŠ Aléská ve 
výši 13.000 Kč na logopedickou 
nápravu, navýšení rozpočtu od-
boru sociálních věcí a zdravotnic-
tví pro Klub důchodců I ve výši 
15.000 Kč zájezdy, a dále uzavře-
ní smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací 
mezi městem Bílina a Svazem 
důchodců ČR ve výši 20.000 Kč 
na dopravu a vstupné na zájez-
dy a společenské a kulturní akce 
v roce 2011, mezi městem Bílina 
a Mysliveckým sdružením Bořeň 
Bílina, o. s., ve výši 15.000 Kč na 
nákup krmiva, medikamentů pro 
zvěř a nákup materiálů k zabráně-
ní škod zvěří v roce 2011, mezi 
městem Bílina a Bílinským gym-
náziem, o. p. s., ve výši 5.000 Kč 
na Velikonoční akademii 2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Sportovním klubem ZvŠI a SPC 
Bílina ve výši 18.000 Kč na spor-
tovní akce pro mentálně postižené 
sportovce v roce 2011. 
■ Uzavření nájemní smlouvy mezi 

městem Bílina a panem Pavlem 
Rokosem na nebytový prostor v I. 
NP Břežánská 49 k provozování 
prodejny krmiv a chovatelských 
potřeb, s účinností od 1. 5. 2011. 
■ Uzavření dohody o partnerství 
mezi městem Bílina a Destinač-
ní agenturou Krušné hory, o. p. 
s., v rámci projektu „Destinační 
agentura Krušné hory“. 
■ Záměr revitalizace parku Li-
dická, podání žádosti na revitali-
zaci parku Lidická do grantového 
programu NADACE PROMĚNY 
a pověřuje KC Kaskáda přípravou 
projektové žádosti ve spolupráci 
s městským architektem a ZŠ Li-
dická.

Zamítla:
■ Žádost pana Petra Bureše o pro-
nájem nebytových prostor s tím, 
že nebytový prostor na Mírovém 

náměstí č. 87 (naposledy knihku-
pectví) bude znovu zveřejněn. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akci „Oprava 
fasády – Mírové náměstí čp. 87“ 
je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., 
Bílina. 

Odvolala:
Mgr. Jana Davignona z funkce 
jednatele společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s účinností od 29. dubna 2011.
■ Mgr. Janu Karlovou z redakč-
ní rady Bílinského zpravodaje 
k 31. 3. 2011.

Jmenovala:
■ Mgr. Petra Boudu jednatelem 
společnosti Rekreační a sportovní 

zařízení Bílina, s. r. o.
■ Bc. Janu Šimkovou – redaktor-
ku, členkou redakční rady Bílin-
ského zpravodaje, s účinností od 
1. 4. 2011. 

Vzala na vědomí: 
■ Splnění usnesení z 12. ledna 
2011, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo připravit 
podklady pro výběrové řízení na 
ostrahu všech objektů ve vlastnic-
tví města, na základě zpracované-
ho auditu. Zároveň uložila tajem-
níkovi městského úřadu připravit 
podklady pro vypsání výběrového 
řízení na ostrahu jednotlivých ob-
jektů a zároveň všech objektů ve 
vlastnictví města jako celek.
■ Pozvání na prezentaci priorit-
ních témat tzv. „Akčního plánu 
zlepšování“ dne 4.5. 2011 ve 13 
hod. jako součást realizace pro-
jektu „Zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebe-
hodnocení úřadu podle modelu 
CAF“.
■ Zprávu vedoucí odboru interní-
ho auditu o provedených násled-
ných veřejnosprávních kontrolách 
za I. čtvrtletí 2011.
■ Dopis pana Jaroslava Žitníka 
týkající se bezpečnostní situace 
ve městě.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

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

Rada města na své 8. schůzi konané 13. 4. 2011 mimo jiné:

Děti z MŠ Síbova v knihovně

  Také ve školce probíhal týden 
s pohádkami pod názvem „ Jak 
to bylo s Popelkou“. Z knih, kte-
ré si děti přinesly z domova jsme 
zhotovili výstavku a čtenářský 
kroužek. Děti poznávaly pohád-
ky podle ilustrací, podle krátkého 
úryvku, z popletených názvů po-
hádek a postav určovaly správné 
názvy pohádek a pohádkových 
hrdinů, „četly“ pohádky podle 
obrázků.
V dalším týdnu pojmenovaném 
„Dobrá kniha ta se cení, bez ní 
život snadný není“, jsme praco-

vali s encyklopediemi, naučný-
mi a odbornými knihami. Děti 
se dozvěděly, jaké jsou druhy 
knih a jak nám kniha může-
me pomoci: kniha – studnice 
moudrosti.
  Při práci s knihou probouzíme 
v dětech zájem o psanou podo-
bu jazyka, vytváříme základy 
pro práci s informacemi. Rozví-
jíme také dětskou fantazii, řeč, 
receptivní dovednosti ( vnímání, 
naslouchání, porozumění), které 
pomohou dětem při vstupu do zá-
kladní školy. 

Usilujeme o to, aby děti dokáza-
ly rozlišit dobro od zla, osvojily 
si pojmy: upřímnost, chamtivost, 
lakotnost, obětavost, starostlivost, 

aby uměly vyjádřit svoje pocity, 
aby věděly, že emoce ( radost, 
smutek, zlost) patří k životu.
Jiřina Ondráková, MŠ Síbova
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Badminton získává v Bílině na oblibě

Hokejový
SLÁČA CUP

se konal již 
pojedenácté, 
opět úspěšně

Radost  z ledního hokeje si 
užívala desítka neregistrova-
ných družstev na 11.ročníku 
populárního Sláča cupu, který 
se konal na zimním stadionu 
v Bílině. Hrálo se ve dvou sku-
pinách a mužstvo pořadatele 
Miroslava Slačíka tentokrát 
skončilo až na 8.místě za dvě 
remízy a jednu porážku. Ovšem 
drtivá většina všech hráčů říká, 
že nejde o výsledek, ale že si 
přišla zahrát pro radost. Turnaj 
vyhrál AHC Litvínov, který 
ve finále porazil ELE Ledvice 
5:2.  Další pořadí: 3.Sportclub, 
4.Radio Most, 5.HC Chožov, 
6.Sport bar 24, 7.HC Holoma-
jzna, 8.Sláča team,  9.Factor 
Most. 10.HC Lány  B.  S Mi-
roslavem Slačíkem předával 
ceny dlouholetý ředitel zimní-
ho stadionu Jiří Müller. „Je to 
stále náročnější dát tento turnaj 
dohromady,  poslední tři dny 
jsem nedělal nic jiného,“ svěřil 
se Miroslav Slačík. Již třetí rok 
nezapomněl na děti z Dětského 
domova Tuchlov, se kterými 
navázal spolupráci. Tentokrát 
dostaly benzínovou čtyřkolku. 
„Radost byla obrovská a dou-
fám, že jim bude pro zábavu 
v areálu domova dlouho slou-
žit,“ dodal Slačík.  
Na turnaji se již tradičně vy-
hlašovaly legendy bílinského 
hokeje. Nejdříve dostal cenu 
Jaroslav Hubáček, který začal 
v oddílu ledního hokeje praco-
vat v roce 1981, většinou jako 
pořadatel žákovských turnajů. 
V roce 1997 stál u zrodu HC 
Draci Bílina.  Druhým byl 
Rudolf Masopust, který vždy 
obětavě plnil roli pořadatele 
při turnajových i mistrovských 
zápasech. ob

V sobotu 26. března se konal 
třetí ročník dětského turnaje 
v kendó Bílinská trofej. Sa-
motným závodům předchá-
zel dvouhodinový seminář 
pod vedením pana Jindřicha 
Ziegelheima (5. dan kendó), 
který je v Čechách nejvyšším 
technickým stupněm kendó 
a také má z Japonska osobní 
zkušenosti ze cvičení s dět-
mi. Tak se dětem i dospělým 
účastníkům semináře dosta-
lo speciální péče a cvičení. 
Účastníků semináře bylo 
přibližně 40 a ač na malém 
prostoru tělocvičny v DDM 
si všichni výborně zacvičili. 
Pan Ziegelheim dokázal děti 
skutečně pozitivně motivovat 
a bylo to později vidět i při 
zápasech.

Po krátké přestávce následovaly 
závody dětí. Závodů se zúčastni-
lo 21 dětí z Prahy, Hradce Králo-
vé a bílinského oddílu. Nedělají 
se rozdíly mezi dívkami a chlap-
ci, všichni soutěží dohromady, 
alespoň u dětí.
Soutěžilo se v kategoriích Ki-
hon (základy – pro děti cvičící 
méně než 1 rok), šiai (zápas) ve 
věkových kategoriích 7.-11. let, 
a 12.-16. let. V každé kategorii 
šiai byla navíc udělena cena za 
nejlepšího bojového ducha (Best 
Fighting Spirit), kdy rozhodčí 
hodnotí nasazení v boji a celko-
vý dojem ze závodníka.
Je úžasné sledovat, jak se děti 
rok od roku zlepšují, nic si ne-
dávají zadarmo a jdou do zápasů 
na 100%. Děti tohle vůbec pro-
žívají závody jinak a tak jsme 
mohli jak pod lupou vidět jejich 
slzy, zarputilost, znechucení, 
nadšení...
V turnaji se Bílinské děti ne-
ztratily, i když měly proti sobě 
často mnohem zkušenější borce. 
V kategorii kihon si 2. místo vy-

bojoval Matěj Vitouš, 3. místo 
vybojoval Pavel Hellinger,. Le-
tošní kategorie připravily horké 
chvilky zvláště  rozhodčím, když 
proti sobě nastupovali teprve 8. 
letá Viktorka Eichlerová a 11. 
letý Adam Brychta. Přes velké 
věkové i výkonnostní rozdíly 
se bílinskému Martinu Dunkovi 
podařilo projít celým turnajem 
bez jediné porážky a ač jeden 
z nejmladších v turnaji zvítězil 
díky svému perfektnímu sou-
středění a rychlým protiútokům, 
kdy nenechal jediné zaváhání 
soupeřů bez potrestání. Vítek 
Máliš, také z bílinského DDM 
skončil ve stejné kategorii na 
3. místě, kdy po dlouhém boji 
v prodloužení podlehl o 3 roky 
staršímu Pavlovi Puchmajerovi 
z Prahy. Celkové výsledky jsou 
uvedeny níže.
Po závodech se ještě poslední 
nadšenci sešli k cvičným zá-
pasům, aby si vyzkoušeli nově 
nabité zkušenosti a po 5 hodině 
se všichni rozjeli do svých do-
movů.

Bílinskou trofej organizoval 
Dům dětí a mládeže Bílina, pří-
pravy probíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové. Při samot-
ném turnaji pak pomáhali všich-
ni členové oddílu SanDóMon 
Bílina. Jana Ziegelheimová

Kihon 
1. Hadinec, NZM 
2. Vitous, SDM B 
3. Hellinger, SDM B 

8-1 let 
1. Dunka, SDM B 
2. Puchmajer KKK 
3. Havelka NZM, Malis SDM B 
FS: Máliš, Fizek, Laube 

12-16 let 
1. Koutník 
2. Pikola 
3. Štefka, Kopiště - všichni NZM 
FS: Pikola 

Nejmladší účastník
Viktorie Eichlerová

Dne 9. 4. 2011 ve SPORT CLUB ARÉNĚ tzv. Černé hale na Teplickém předměstí proběhl II. ročník 
badmintonového turnaje v Bílině.

Turnaj se uskutečnil za účasti ama-
térských hráčů z Bíliny a několika 
zástupců z okolních obcí v přátel-
ské, ale přesto bojovné náladě, jak 
to k tomuto rychlému sportu pa-
tří. V letošním ročníku postavily 
domácí tři páry pro čtyřhru, mezi 
které se podařilo výsledkově vklí-

nit zkušené dvojici Jarda Bureš, 
Míra Pýcha, která obsadila po bo-
jovném výkonu třetí příčku. Per-
ličkou bylo bílinské finále mezi 
dvojicemi Franta Poživil, Zdeněk 
Chalupný – Vlaďa Nedomlel, 
Slávek Vachoušek, kdy posledně 
jmenovaní dokázali finále plné 

zvratů naklonit ve svůj prospěch 
a zvítězit. Velký dík patří SPORT 
CLUB ARÉNĚ, která poskytla 
zdarma halu a díky inovovaným 
šatnám nabídla i příjemné záze-
mí. Kontakt na halu pro zájemce  
p. Arpášová-777008990. 

Ing.František Poživil

Třetí ročník Bílinské trofeje kendó
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Běžci při krajském přeboru zdolávali kopečky na Kyselce

Tyršovy zahrady jsou připraveny, 
volejbalová liga startuje 1. května NA STADIONU SE JIŽ

NEBUDOU BRODIT V LOUŽÍCH
Kdo nezavítá na bílinský atletický stadion, tak 
neví, že místní měli problémy s dlažbou v areálu 
stadionu. Josef Mairich z AK Bílina vysvětlil, že 
po dešti neodtékala voda a na dlažbě před budova-
mi se tvořily obrovské kaluže. Stadion podle něj 
každoročně potřebuje nějakou investici, aby mohl 
být udržován funkční. Pro letošní rok se tedy vyře-
šilo odvodnění a s tím související dlažba.

ATLETICKOU SEZONU
OTEVŘOU ZAHAJOVACÍ ZÁVODY

událostí sezony bude Mistrovství ČR
v běhu na 10 kilometrů

V sobotu 14. května bude bílinský atletický stadi-
on patřit závodu Mistrovství ČR mužů, žen, juni-
orů a juniorek v běhu na 10 000 m. Pro Bílinu je 
to velká událost, nejvýznamnější za celou nadchá-
zející sezonu. Bližší informace o závodě budou 
zveřejněny v příštím čísle Bílinského zpravodaje, 
které vyjde 11. května. Nejbližší akcí, která zá-
roveň odstartuje atletickou sezonu v Bílině, jsou 
Zahajovací závody, které se uskuteční 30. dubna. 
Město Bílina je tradičním partnerem. Na stadion 
tak jistě minimálně ze zvědavosti zavítají i mnozí 
návštěvníci Májového jarmarku. Disciplíny: 
Muži: 60m, 300m, 1000m, výška, dálka, koule, disk
Ženy: 60m, 300m, 1000m, výška, dálka, koule, disk

Týmy Severočeských dolů, WC-SRPŠ, 
DETO a Golden Stars opět provedli 
úpravu antukového hřiště a úklid dal-
ších dvou kurtů s umělým povrchem 
a lavičkami.

Úpravu centrálního kurtu č.1 s antukou si 
vzal na povel p. Ing. Milan Loužil (upro-
střed), kde využil při válcování antuky 
tažné síly smečaře Severočeských dolů 
Vládi Nedomlela(vlevo) a nejpracovitěj-
šího brigádníka a hráče téhož mančaftu 
Pepíka Mejzlíka (vpravo), kde sám přidal 
ruku k dílu. Celou akci samozřejmě diri-
goval nestor bílinského volejbalu pan Mgr. 
Jirásek, který již provedl rozlosování ama-
térské bílinské volejbalové ligy se startem 
1. května 2011.
Úklid antuky, který zajistila org. SIAD 
Czech s.r.o., do skalního sklípku proved-
la dvojice smečařů DETO Radek Proch 
(vpravo) a Petr Lágner (vlevo). Tato dvo-
jice pracovala velmi intenzivně, ovšem 
na závěr své práce objevila taje skalního 
sklípku v Tyršových zahradách, kde se 
v minulosti uchovával pivní mok z našeho 
pivovaru, a všichni již jen doufáme, že na 
prvním tréninku, který proběhne již venku, 
je opět shledáme.

Ing. František Poživil, radní města Bíliny

KRÁTCE

V sobotu 9. 4. se v areálu Kyselky 
sešlo téměř 160 běžců. Podle věko-
vých kategorií pak startovali na růz-
ně dlouhých úsecích Běhu Kyselkou. 
Ten byl zároveň krajským přeborem 
v přespolním běhu.

„Máme za sebou další úspěšný ročník, 
byli jsme i pochváleni po organizační 
stránce,“ zhodnotil závod jeho ředitel 
Josef Mairich z Atletického klubu Bíli-
na. Jak již bylo zmíněno, přeboru se zú-
častnilo zhruba 160 běžců, nejpočetnější 
skupinou závodníků byli podle ředitele 
tradičně elévové. Mezi běžci bylo samo-
zřejmě možné vidět zástupce starších roč-
níků, veteránů. 
Běh Kyselkou má v Bílině již tradici. Popr-
vé byl uspořádán v roce 1973, ale nekonal 
se bohužel vždy pravidelně každý rok. Ve 
starší historii je možné najít delší odmlky, 
ta novodobá ovšem potvrzuje tradici. Pod-
le Josefa Mairicha se zájem o závod rok 
od roku zvyšuje. Běžci však mají v sezoně 
nespočet možností, kde si zazávodit a tak 
si pečlivě vybírají. „Termínovka je oprav-
du našlapaná.“ Výběru krásného parku na 
Kyselce jistě nikdo litovat nebude. simi

Nejlepší umístění bílinských

Kalibová Kateřina 526 m 2:42 3. místo

Zavoral Radek 526 m 2:30 1. místo

Rykl Josef 526 m 2:49 3. místo

Rusek Matyáš 666 m 2:00 2. místo

Odvárková Lucie 2 290 m 10:16 3. místo

Luč Jaroslav 6 870 m 23:25 1. místo


