
Bruslení a plavání zdarmaDo lavic základních škol v září zasednou 
minimálně dvě stovky prvňáčků

Nejúspěšnější sportovci  
z Teplicka jsou i z Bíliny

Dne 31. 1. 2014, v den pololetních prázdnin, proběhne na 
zimním stadionu v Bílině veřejné bruslení od 7:45 do 8:45 ho-
din a od 12:15 do 13:15 hodin pod záštitou hokejového klubu  
HC Draci Bílina. Vstupné je v oba termíny zdarma. 

Návštěvníci obdrží v době 
veřejného bruslení zdarma in-
formační materiály o činnosti 
klubu HC Draci Bílina. 
Společnost Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina nabízí  

v době pololetních prázdnin 
dne 31.1.2014, v době vyhra-
zené pro veřejnost, plavání pro 
rodiče s dětmi. Vstupné pro  
1 rodiče a až 2 děti je v tento 
den zdarma. 

Bílinské základní školy mají za sebou zápisy do prvních roční-
ků. Vzhledem k silným ročníkům byl zájem velký.

K zápisům do prvních tříd přišlo 
celkem téměř 230 dětí. Zapsáno 
bylo celkem 204 dětí a tento po-
čet bude rozdělen do celkem osmi 
prvních tříd. Odklady dětí řeší pří-
pravné ročníky. A jak to vypadalo 
na jednotlivých školách? Nejvíce 
dětí, celkem 95, přišlo k zápisu na  

ZŠ Za Chlumem. Z tohoto počtu do-
stalo 13 dětí odklad. Základní škola 
Aléská přivítala u zápisu celkem  
83 budoucích prvňáčků. Do prvních 
tříd jich však nastoupí méně, proto-
že 7 dětí bude šetřeno pro odklad.  
Jak dopadl zápis na ZŠ Lidické si 
můžete přečíst na straně 6.  

Že se v Bílině sportu a spor-
tovcům daří, je zřejmé při ka-
ždoročním vyhlašování ankety 
Teplického deníku Nejúspěš-
nější sportovec Teplicka. Ani  
v anketě za loňský rok zástup-
ci Bíliny nechyběli. 

Matěj Chalupný přebírá ocenění od paní Jiřiny Šikolové.

I když žádný z nich anketu nevyhrál, 
v nejlepší desítce se pěkně rozmísti-
li hned tři a to atlet Vojtěch Košťál, 
karatistka Jarmila Masopustová  
a bikrosař Matěj Chalupný. Posled-
ně zmíněný již získal ocenění také 
v minulosti ankety. Je stálicí bikro-
sového sportu a jeho hvězda stoupá. 
Matěj bojuje o účast na olympiádě 
v Riu. Ocenit je nutné také skvělé 
výsledky dalších dvou vyhlášených 
sportovců. Karatistka Jarmila Maso-
pustová patří mezi špičky české re-
prezentace. Vojtěch Košťál bodoval 
v kategorii mládeže. Jeho disciplí-
nou je trojskok a díky svým výko-
nům se stal trojskokanskou oporou 
prvoligového týmu AK Bílina.
Všem sportovcům gratulujeme  
a přejeme hodně úspěchů.
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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:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Pozor 
autobus 
nepojede!

Na základě 
v y h o d -
n o c e n í 
p r o v o z u 
linky Lit-

vínov – Bí-
lina – Louny – Praha  

v roce 2013 bylo rozhod-
nuto o jejím ukončení  
k 31. ledna 2014.Na lince 
podle sdělení dopravce 
byla vykazována dlou-
hodobě provozní ztráta. 
Město Bílina na její pro-
voz přispívalo částkou  
4 tisíce Kč měsíčně.

Nechtěl kávu jenom peníze
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v katastru obce 
Ledvice vykradl nápojový au-
tomat na kávu. V uzavřeném 
firemním areálu poškodil ople-
chování otvoru na mince a ná-
sledně odcizil zásobník i s pe-
nězi. Poté po odstranění zámku 
otevřel dvířka, za kterými je 
umístěna pokladna s mincemi, 
kterou také ukradl.
Celkem si přišel asi na 12 tisíc 
korun, dalších dvacet tisíc bude 
stát oprava poškozeného pří-
stroje. V případě zjištění totož-
nosti bude zloděj čelit trestní-
mu stíhání pro přečiny krádeže 
a poškození cizí věci, za které 
trestní zákoník stanoví až dvou-
letý trest odnětí svobody.
 
S cigaretami utekl
Karton cigaret v hodnotě 800 
korun odcizil neznámý zloděj z 
prodejny v Hostomicích.  Lapka 
si nejprve objednal karton ciga-

ret, a když ho prodavačka při-
nesla, vzpomněl si, že chce ještě 
nějakou sladkost. Prodavačka se 
opět vzdálila, čehož pachatel vy-
užil a utekl z prodejny i s cigare-
tami. Z místa pak odjel osobním 
vozidlem, policisté případ kvali-
fikovali jako přestupek proti ma-
jetku a po pachateli pátrají.

Dům vykradl 19letý mladík
Po měsíčním vyšetřování bí-
linští policisté objasnili případ 
vykradení rodinného domu, ke 
kterému došlo v polovině pro-
since v katastru obce Hrobčice. 
Tehdy ještě neznámý pachatel 
přelezl přes dva metry vyso-
kou bránu a vnikl na pozemek 
rodinného domu, do kterého se 
následně vloupal.  Uvnitř odci-
zil elektrickou pilu a nabíječku 
autobaterií v celkové hodnotě 
dva tisíce korun.
Včera policisté sdělili podezření 
ze spáchání přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody 19le-

tému mladíkovi, který se vloupá-
ní dopustil. Vzhledem k tomu, že 
to není první případ, kdy se dostal 
„do křížku“ s paragrafy, a za ma-
jetkovou trestnou činnosti už byl 
v minulosti odsouzen, hrozí mu 
až tři roky za mřížemi.

Vykradený byt
Neobydlený byt v Bílině navští-
vil zatím neznámý zloděj. Pa-
chatel násilím překonal vstupní 
dveře a následně z bytu odcizil 
regulační hlavice topných těles, 
měřidlo pro odečty spotřeby 
tepla, kuchyňský dřez a baterii 
a další věci v hodnotě přes tři ti-
síce korun, čtyřtisícovou škodu 
pak způsobil poškozením zaří-
zení interiéru. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže a po pacha-
teli intenzivně pátrají.

Zlodějům se hodí vše
O tom, že zloději ukradnou té-
měř vše, se opět přesvědčili bí-

linští policisté. Přijali oznámení 
poškozené společnosti, ke ško-
dě které neznámý pachatel od-
cizil z úložiště štěrku u Bíliny 
plastovou mobilní toaletu pro 
zaměstnance v hodnotě 30 tisíc 
korun. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro pře-
čin krádeže, za který trestní zá-
koník stanoví až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Recidivista ukradl žiletky
Na tři roky může poslat soudce 
za mříže 30letého muže, kte-
rý o víkendu kradl v bílinském 
supermarketu. Z regálu odcizil 
balení žiletek v hodnotě 900 ko-
run, schoval ho pod bundu a bez 
zaplacení prošel pokladnou.
     Policisté následně zjistili, 
že muž již byl v minulosti ně-
kolikrát za majetkovou trestnou 
činnost odsouzen, jeho jednání 
proto kvalifikovali jako přečin 
krádeže, ze kterého mu sdělili 
podezření.

Deratizace ve městě Bílina  
v roce 2014
Městský úřad Bílina, 
odbor životního pro-
středí ve spolupráci  
s firmou TRE´D spol. s.r.o. 
Teplice provádí každoroč-
ně v jarních a podzimních 
měsících tzv. „plošnou de-
ratizaci“ ve všech oblastec 
h města na zelených plo-
chách a říčních systémech. 
V domech provést deratizaci 
mají za povinnost vlastníci 
domů. Také deratizaci kana-
lizační sítě ve městě provádí 
její vlastník Severočeské vo-
dovody a kanalizace.   

Deratizace je činnost zaměřená 
na hubení hlodavců, především 
potkanů, krys, myší domácích a 
ostatních druhů zjištěných zoo-
logickým průzkumem. Derati-
zace v postižených oblastech se 
např. na základě podnětů občanů 
na odbor ŽP provádí i kdykoliv 

mimo pravidelné období.  
K hubení hlodavců se používají 
účinné deratizační prostředky na 
bázi kumarinu druhé generace. 
Nástrahy se doplňují minimálně 
3x v 7–10 denních cyklech dle 
úbytku s následnou kontrolou. 

V době provádění deratiza-
ce i mimo ni se doporučuje 

odstranit možné potravinové 
zdroje hlodavců (divoké sklád-
ky, přeplněné popelnice apod.) 
zajištěným úklidem a včasným 

odvozem. Zajištěním preventiv-
ních a pravidelných opatření se 
zabraňuje riziku přenosu chorob 
a rozmnožování těchto nežádou-
cích hlodavců. Ve městě Bílina 
je plošná deratizace plánována 
v roce 2014 na měsíc březen  
a září. Bude provede-
na v součinnosti s ostat-
ními vlastníky kanalizací  
a objektů ve vlastnictví města.

Ing. Tomáš Pulchart  
vedoucí odboru  

životního prostředí. 
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Baltíkování

Změna členů Zastupitelstva 
K 22. 1. 2014 došlo ke změně ob-
sazení Zastupitelstva města Bíli-
ny za stranu B10. Ing. arch. Vla-
dimír Volman podal starostovi 
města rezignaci na svůj mandát v 

úterý 21. ledna a Mgr. Magdale-
na Závodská den poté. V Zastu-
pitelstvu města Bíliny je nahradí 
Ing. Richard Hazdra a MUDr. Jiří 
Závodský.

V sobotu 25.1.2014 proběhlo v DDM Bílina již druhé Baltíko-
vání v tomto školním roce. Pozvali jsme si opět i kamarády z 
Teplic ze ZŠ Bílá Cesta a ze Selli Žatec. Programování bylo 
zaměřené hlavně na automatické animace. 

Děti měly za úkol naprogra-
movat předem danou úlohu s 
názvem Velký třesk, kde pa-
daly hvězdičky z nebe,  a děly 
se další různé podivné věci.  
Baltík nakonec samozřejmě 
všechny zachránil. 
Celkem se sešlo 19 malých pro-
gramátorů. V kategorii 1.-4. třída 
zvítězil náš Jakub Martinovský , 
druhý byl  Dan Zahradník z Tep-
lic a mile překvapil i začínající 
druháček Vladimír Adamenko, 
který se umístil na třetím místě 
a jen o jeden bodík před dalším 

naším borcem Vratislavem Ja-
rošem.  Kategorii starších žáků 
ovládl bílinský Matěj Špinka, 
druhé místo obsadil náš Lukáš 
Moravec a v těsném závěsu za 
nimi byl Radek Novotný za ZŠ 
Bílá Cesta. 
Všichni soutěžící si domů odvez-
li na památku nějakou maličkost. 
V únoru nás už čeká školní a 
okresní kolo soutěže Baltie 
2014, ti nejlepší zase pojedou 
soutěžit do Polska. Bude to 
také někdo z našich borců? 

Eva Klasová, DDM Bílina

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.

RECEPCE 417 777 111

Chcete se stát přísedícím  
u krajského soudu?
Krajský soud v Ústí nad Labem hle-
dá přísedící na doplnění optimálního 
počtu. Oslovil proto hejtmana ús-
teckého kraje a ten jednotlivé obce 
s prosbou o vyhledání vhodných zá-
jemců. kandidáty pak volí krajské za-
stupitelstvo. Přísedícím se může stát 
každý občan, který je plně svéprávný, 
bezúhonný a jehož zkušenosti a mo-
rální vlastnosti dávají záruku, že bude 

funkci řádně zastávat. V den zvolení 
musí dosáhnout věku 30 let. Musí být 
přihlášen k trvalému pobytu v obvo-
du Zastupitelstva Ústeckého kraje  
a obvodu Krajského soudu v Ústí nad 
Labem nebo v těchto obvodech pra-
covat. Případný zájem je možné sdělit 
na Městském úřadě v Bílině. Návrhy 
přísedících musejí být poté Krajské-
mu úřadu sděleny do 15. února.
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ČeRVeNeC
PROBěHL PřÍMěSTSKý TÁBOR – Za-
čátkem prázdnin již tradičně v Bílině probíhá 
příměstský tábor plný zajímavých aktivit a 

výletů. Jeho realizaci zajišťují vždy přede-
vším bílinské základní školy a bílinská po-
bočka společnosti Člověk v tísni.

KACHNy V BÍLINě – Druhý červenco-
vý víkend nalétly do Bíliny kachny. Nešlo 
o ptactvo, ale o kultovní modely značky 
Citröen nazývané kachny. Sraz se v Bílině 
konal již poněkolikáté a doufejme, že ne na-
posledy.

SRPeN
E-AuKCE PRO BÍLINSKé DOMÁC-
NOSTI – Město Bílina nabídlo svým ob-
čanům možnost zapojit se do elektronické 
aukce na energie. Zájem občanů však nako-
nec nebyl příliš velký. Ti, kteří se zapojili, 
jistě nelitují, ušetří na energiích nemalé 
peníze. 

LITVÍNOV SEHRÁL V BÍLINě PřÍ-
PRAVNý ZÁPAS – Malý hokejový svátek 

zažila Bílina díky hokejovému klubu HC 
Verva Litvínov, který ještě před sezonou na 
bílinském stadionu sehrál přípravný zápas 
s HC Energie Karlovy Vary.

BÍLINSKÁ PůLKA ZA PODPORy ČEZ 
– 41. Ročník Bílinské půlky obstál v konku-
renci ostatních významných republikových 
atletických mítinků na výbornou. Celkem 
117 závodníků z 30ti klubů

AK BÍLINA ZACHRÁNILA LIgu fA-
MóZNÍM VýKONEM – Před posledním 
kolem 1. ligy hrozil bílinskému atletické-
mu klubu sestup. Klub však zmobilizoval 
všechny své síly a dal do záchrany 1. ligy 
opravdu všechno. Povedlo se.

ZářÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIDICKÁ SLAVÍ DE-
VADESÁTINy – V září roku 2013 tomu bylo 
právě 90 let, co byla v Bílině otevřena 1. česká 

Co vše se v Bílině událo

Do parku před ZŠ Lidickou se po několika měsících restauraování 
vrátily sochy Panny Marie Immaculaty a Sv. Antonína.

Altán na Kyselce se dočkal v loňském roce rekonstrukce pod 
dohledem památkářů.

Bílinská volejbalová liga měla své finále v září.  
Vyhrál tým DETO.

Přinášíme přehled vybraných událostí, které se staly v druhých šesti měsících loňského roku. Třeba nejsou nejdůležitější, třeba 
jsme na nějakou zapomněli… Jde o subjektivní výběr z monitoringu příslušných čísel Bílinského zpravodaje.
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za druhý půlrok roku 2013?

Výlovy rybníků patří k podzimu. Rybáři pak ryby váží, měří a rozdělují.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Bílině opět doprovázela vystoupení 
bílinské ZUŠ.

Poslední měsíc roku se nesl ve znamení besídek a akademií. 
Základní škola Lidická měla opravdu povedenou.

škola a to základní škola v Lidické ulici. Oslavy tohoto vý-
znamného výročí začaly již v létě.

BÍLINA MÁ NOVOu CENOVOu MAPu POZEM-
Ků – Zastupitelstvo města Bílina schválilo cenovou 
mapu pozemků. Ceny stouply, ovšem dokument není 
doktrínou, spíše by měl sloužit jako nápověda občanům 
pro určení cen při prodeji.

OBCE I KRAJ SPOLEČNě řEŠÍ ČERVENý ÚJEZD 
– Bývalý uprchlický areál Červený Újezd dělal starosti 
občanům Měrunic, Hrobčic ale i Bíliny. Do areálu, který 
měl původně sloužit jako domov se zvláštním režimem, se 
nastěhovalo několik romských rodin a lidé z okolních obcí 
měli strach z přistěhování dalších. O problematiku se zají-
mal i Ústecký kraj.

BÍLINA MÁ VySOKOu ŠKOLu – Vysoká škola zdra-
votnícka a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě otevřela 
v Bílině první ročník bakalářského studia sociální práce. Do 
vysokoškolských lavic v něm zasedlo 12 studentů. Jde pře-
devším o studenty z Bíliny a blízkého okolí.

řÍJeN
BÍLINSKé gyMNÁZIuM V BLuDIŠTI – Studenti bí-
linského gymnázia se v červnu zúčastnili natáčení pořadu 
Bludiště, ne však jako diváci, ale v roli soutěžících. I když 
nakonec nezvítězili, byla to pro ně skvělá zkušenost. V 
říjnu pak Česká televize díl vysílala.

BÍLINA SKONČILA DRuHÁ V ANKETě MěSTO 
PRO ByZNyS – Týdeník Ekonom opět vyhlašoval an-
ketu Město pro byznys. Bílina v této anketě skončila na 
skvělém druhém místě. V předchozích ročnících se přitom 
umisťovala na posledních místech anketního žebříčku.

LIStOPAD
JuBILEJNÍ ROČNÍK BELINENSIS S MARIÍ 
ROTTROVOu – Desátý ročník Bílinských hudebních 
slavností se těšil velkému zájmu lidí. Zazněla nová 
skladba doprovázená vtipnou scénkou, nechyběla skupi-
na Neřež ani zpěvák Raven. Zářivou hvězdou byla paní 
Marie Rottrová, která na jevišti vystoupila také s dětmi 
z bílinské ZUŠ. 

PROSINeC
ŽIVý BETLéM V ČASECH DOBRýCH I ZLýCH 
– Živý betlém v podání Historického spolku města Bí-
liny je oblíbenou vánoční akcí v Bílině. Nezklamal ani 
letos. Většina programu se odehrávala v areálu bílin-
ského pivovaru, jeho část pak také v kostele Sv. Petra 
a Pavla.

řEDITELKA MŠ ŠVABINSKéHO ODCHÁZÍ DO 
DůCHODu – Dlouholetá ředitelka Mateřské školy Maxe 
Švabinského, Eliška Růžičková, odešla koncem roku 
2013 do zaslouženého důchodu. Osobně jí za vše podě-
koval starosta Josef Horáček, místostarosta Mgr. Zdeněk 
Rendl i tajemník městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch.
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I když stáli v Intersparu několik hodin, neztráceli úsměv.

Občany bylo třeba spíše oslovovat  
a navazovat komunikaci.

Zápis na ZŠ Lidická
se vydařil
ZŠ Lidická otevře, tak jako v loňském roce, od září 2014 dvě 1.tří-
dy a jednu třídu přípravnou. Již  po prvním  dnu  zápisu bylo 
jasné, že  obě první třídy a také přípravná třída  jsou zcela zapl-
něny.  Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost, kterou 
při delším čekání na zápis projevili. Musíme pochválit všechny 
děti, že byly velmi dobře připravené a je nám moc líto, že všechny 
nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout. 

Celkem se na zápis do prv-
ních tříd dostavilo 51  děti, 
z toho jich  přijímáme 46   
a pěti  dětem bude doručeno 
oznámení o nepřijetí. Naštěstí 
jsou to  děti, kde rodiče  uva-

žují  o  možnosti  odkladu školní 
docházky.  
Mnohem komplikovanější je 
situace v přípravné třídě. K zá-
pisu do přípravné třídy se totiž 
dostavilo celkem 26 dětí a při-

jmout jich  můžeme pouze 15. 
Navíc musíme, jako v loňském 
roce, počkat na schválení pří-
pravné třídy od krajského úřadu, 
protože ten teď uděluje povolení 
pro přípravnou třídu vždy jen na 
1 rok. Všechny děti dostaly ter-
mín, kdy se mají dostavit na še-
tření do SPC na ZŠ Aléská, pro-
tože pro zařazení do přípravné 
třídy  potřebují doporučení škol-
ského poradenského zařízení. 
Tato šetření jsou naplánována v 
průběhu měsíců duben – červen, 
tudíž  budeme rozhodnutí o při-
jetí do přípravné třídy vyřizovat  
až v červnu. Rodiče tedy nesmí 
zapomenout na termín šetření.  
Budeme se snažit upřednostňo-
vat děti z našeho obvodu a ty 
děti, které již mají na naší škole 
sourozence a bylo by pro rodiče 
komplikované docházet na dvě 

školy. Uvidíme, kolik rodičů 
skutečně přijde s doporuče-
ním SPC a podle toho se roz-
hodneme.
Při zápisu ,  jako tradičně,  
pomáhali  i členové divadel-
ního kroužku Lidičky. Malí 
divadelníci  si pro budoucí 
prvňáčky připravili pohád-
ky „O vznešené ježibabě“  
a  „O Karkulákovi“.
Ještě jednou moc děkujeme 
všem rodičům za přízeň, kte-
rou nám projevili. Budeme 
se těšit na setkání  s Vámi na 
třídní schůzce rodičů budou-
cích prvňáčků, která proběhne 
v úterý  13.května od 16.00.  
Velmi se těšíme na Vaše ši-
kovné děti a další spolupráci 
s Vámi. 

Mgr. Marie Sechovcová,  
ZŠ Lidická

Den sociálních služeb splnil svůj účel
V pondělí 13. ledna si mohli návštěvníci bílinského Intersparu 
všimnout prezentační akce Městského úřadu Bílina a společnosti 
Člověk v tísni s názvem Den sociálních služeb – Jsme tu pro vás. 
Šlo o pilotní akci, která měla za cíl informovat obyvatele Bíliny  
i okolních obcí o nabídce sociálních služeb v Bílině.

Mnozí lidé si nevědí rady, na 
koho se obrátit v případě, že se 
dostanou do nějaké tíživé situace 
nebo jen potřebují vyřešit jedno-

rázový problém. Právě proto se  
v Intersparu sešli pracovníci bílin-
ského sociálního odboru, zástup-
kyně pečovatelské služby a pra-
covníci bílinské pobočky společ-
nosti Člověk v tísni. Jak vysvět-
lila Markéta Kalivodová, vedoucí 
pečovatelské služby, jednalo se  
o pilotní akci, proto bylo třeba 
lidi spíše oslovovat a tím s nimi 
navazovat kontakt. Někteří lidé 
měli zájem, jiní ne. Tak to ale 
chodí. Cílem bylo zvýšit infor-
movanost obyvatel, nikdo ne-
může předem vědět, zda se mu 
získané informace nebudou třeba 

hodit. Za tímto účelem byly vy-
tvořeny přehledné letáčky, které 
si lidé odnášeli s sebou. Letáčky 
byly rozdány zhruba stovce lidí. 

Markéta Kalivodová na závěr 
uvedla, že informační akce měla 
smysl a lidé mohou očekávat její 
pokračování. simi
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Škola ke spokojenosti dětí, rodičů i personálu, 
takový je cíl nové ředitelky MŠ Švabinského

Nejúspěšnější sportovec roku Teplicka

Karatistka Jarmila Masopustová skvěle reprezentuje doma  
i v zahraničí a sbírá cenné kovy.

Bílinský atlet Vojtěch Košťál má za sebou 
úspěšnou sezonu.

Od 1. ledna 2014 nastoupila do funkce ředitelky Mateřské školy 
Švabinského Bc. Ladislava Pěchová. Nahradila tak po dlouhých 
letech Elišku Růžičkovou, která odešla do důchodu. Jaké má nová 
paní ředitelka vize a plány?

Prosím, představte se stručně 
čtenářům (Vaše předchozí zkuše-
nosti, záliby…).
Ihned po maturitě na SPgŠ v Mos-
tě jsem nastoupila jako učitelka v 
MŠ Síbova, kde jsem pracova-
la 15 let. Při práci jsem se chtě-
la dále vzdělávat, a protože mi 
nestačilo účastnit se seminářů, 
zkusila jsem podat v roce 2007 
přihlášku na  UJEP v Ústí nad 
Labem, obor specializace v peda-
gogice, kam jsem byla přijata a v 
roce 2010 úspěšně studia zakon-
čila státní zkouškou. Po práci na 
velké MŠ  jsem dostala nabídku 
vyzkoušet práci s dětmi na menší 
škole, a tak jsem v září 2010 ode-
šla do  MŠ v Chotějovicích, kde 
byla možnost přistupovat k dětem 
více individuálně. Ale již dříve 
mne lákalo vyzkoušet si jednou 
roli ředitelky mateřské školy, tak 
jsem se zkusila v loňském roce 
přihlásit ke konkurzu a vyšlo to. 
Ve volném čase mne baví tanec, 
hra na kytaru, volejbal, poznávání 
hradů a zámků.

Při výběrovém řízení jste jistě 
představovala nějakou svou vizi. 
Můžete ji stručně představit? 
Mohou rodiče a děti čekat něja-
ké změny, něco nového?
Ráda bych nastavila provoz školy 
tak, aby byly spkojeny nejen děti 
a rodiče, ale i personál. Všechny 
pracovníky, ale především peda-
gogy, bych chtěla podporaovat k 
dosažení co nejvyššího vzdělání, 
aby byli kvalitním vzorem pro 
děti a byli schopni jim předat co 
nejvíce plnohodnotných infor-
mací, které by dětem umožnily 
být v dnešním životě samostané, 
zdravě sebevědomé a úspěšné. 
Budeme se hodně věnovat prožit-
kovému učení a pohybu, rozvíjet 
nejen děti slabší a pomalejší ve 
vývoji, ale i děti nadané. 

Vaše předchůdkyně paní Růžič-
ková byla velmi „akční“ a často 
s dětmi podnikala různé výlety. 
Budete v tomto chtít pokračovat, 
případně aktivity rozšiřovat nebo 
omezovat?

Ano, budu se snažit s výlety i 
nadále pokračovat. Aktivitami 
je asi myšleno akce mimo ma-
teřskou školu (divadelní před-
stavení,výlety, vystoupení...), 
ty  se budeme snažit nabízet 
přiměřeně, aby nebyl pocit, že 
je jich málo nebo zase naopak 
moc. Aktivit mají paní učitelky 
pro děti připraveno totiž dost 
během každého dopoledne, děti 
mají nabídku k pohybu, zpěvu, 
pracovním či výtvarným čin-
nostem apod. Pokud bude zájem 
rodičů, budeme nadále pokra-

čovat ve společných dílničkách 
pro rodiče s dětmi, uspořádáme 
dny otevřených dveří, kde rodi-
če mohou nahlédnout, jak jejich 
děti rozvíjíme.

Chcete-li čtenářům ještě něco 
sdělit, máte možnost.
Uvítám upřímnost od rodičů, 
na oplátku jim upřímnost nabí-
zím. Díky rovnému jednání jsme 
schopni rozumně se  domluvit či 
vyřešit problémy různého druhu.

Děkuji za rozhovor
Jana Šimková
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Sobota 1. únor/17.30 hodin
47 RÓNINŮ – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/
Fantazy/. Český dabing.
Rónin je samuraj, který ztratil 
svého pána a tím i svou čest,  
a jeho postavení na společenském 
žebříčku středověkého Japonska 
tomu odpovídá...
Hrají: Keanu Reeves, Tadanobu 
Asano, Rinko Kikuči…
Vstupné: 130,- Kč/ 
119 minut P-12

Sobota 1. únor/20.00 hodin
NĚŽNÉ VLNY – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Sympatický Vojta je nesmělý a 
jeho rodina praštěná. Cholerický 
tatínek, který kdysi nepřeplaval 
kanál La Manche, z něj chce 
mít závodního plavce a milující 
maminka, bývalá hvězda dětské 
lední revue, vidí v synovi 
talentovaného pianistu... 
Hrají: Vica Kerekes, Vojtěch 
Dyk, Jan Budař …
Vstupné: 120,- Kč 
103 minut P-12

Neděle 2. únor/15.00 hodin
MRŇOUSKOVÉ – ÚDOLÍ 
ZtRACeNÝCH MRAVeNCŮ 
– 2D
Francie/Animovaný/Rodinný/. 
Český dabing. 

Vydejte se na cestu plnou 
dobrodružství, přátelství 
a fantazie, do světa těch 
nejdrobnějších mravenčích 
Mrňousků.
Vstupné: 100,- Kč 
80 minut MP

Pátek 7. únor/17.30 hodin
BLÍZKO OD SeBe – 2D
USA/Drama/Komedie/. České 
titulky.
Celá rodina Westonových 
se sjíždí do rodného domu v 
Oklahomě na pohřeb otce (Sam 
Shepard), básníka a opilce, který 
spáchal sebevraždu... 
Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, 
Benedict Cumberbatch …
Vstupné: 110,- Kč 
121 minut P-12

Pátek 7. únor/20.00 hodin
KRáSNO – 2D
ČR/Krimi/Komedie/. České 
znění.
V reálném životě, stejně jako 
v tomhle filmu, se musíme 
vyrovnat s tím, že jediné 
co máme, jsou domněnky, 
podezření, selhávající nervy 
a nedotažené nápady, když se 
rozhodneme vzít spravedlnost do 
vlastních rukou... 
Hrají: Ondřej Sokol, David 
Matásek, Karel Roden …

Vstupné: 110,- Kč 
95 minut P-12 

Pátek 7. únor/22.00 hodin

PARANORMAL ACtIVItY: 
PROKLetÍ – 2D
USA/Horor/Thriller. České 
titulky.
Volné pokračování slavné 
hororové série. Do té doby fádní 
a nezajímavý osud hlavního 
hrdiny se vinou jeho zvědavosti 
nečekaně protne s tragickou 
historií postav předchozích dílů... 
Hrají: Andrew Jacobs, Molly 
Ephraim, Jorge Diaz …
Vstupné: 100,- Kč 
84 minut P-15

Sobota 8. únor/17.30 hodin

PRODLOUŽeNÝ VÍKeND – 
2D
USA/Romantický/Drama/. České 
titulky.
Adele (Kate Winslet) před časem 
opustil manžel a ona se z toho 
dosud nevzpamatovala. Místo 
toho, aby se starala o svého 
třináctiletého syna Henryho, 
pečuje on o ni... 
Hrají: Kate Winslet, Josh Brolin, 
Tobey Maguire …
Vstupné: 110,- Kč 
111 minut P-12

Sobota 8. únor/20.00 hodin

VeJŠKA – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Petr Kocourek se hlásí na katedru 
grafiky na UMPRUM, kam 
přijímají jen pár vyvolených. 
Už jednou ho nevzali a profesor 
Slanina je nekompromisní... 
Hrají: Tomáš Vorel jr., Jiří Mádl, 
Ivana Chýlková …
Vstupné: 110,- Kč 
95 minut P-12

Neděle 9. únor/15.00 hodin

LeGO PřÍBĚH – 3D
USA/Austrálie/Animovaný/
Akční/Komedie/. Český dabing.
První celovečerní animovaný 
film vytvořený z prvků dánské 
stavebnice, která baví děti na 
celém světě více než osmdesát 
let. 
Vstupné: 130,- Kč 
95 minut MP

KULtURNÍ DŮM FONtáNA
Pátek 7. února od 20.00 hodin

PLeS AUtOŠKOLA JANA

Sobota 8. únor/20.00 hodin
PLeS RYBářI

MĚStSKÉ DIVADLO
Úterý 4. února od 8.30 hodin

17. ročník ReCItAČNÍ 
SOUtĚŽe BOřeŇSKá 

ČARODĚJNICe
Soutěž v recitaci MŠ, ZŠ a 

Středních škol.
Moderuje Jiří Fait. 

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky. 

GALeRIe POD VĚŽÍ
Otevírací doba:  

po – čt: 8.00 – 12.00 a 12.30-
17.00, pá: 8.00 – 12.00 a 12.30-

15.00, so-ne: zavřeno
6. únor – 30. květen 2014

LeteCKá VáLKA  
V SOUVISLOSteCH 

ANeB PLAStIKOVÉ MODeLY 
LetADeL NeJeN Z 2. 

SVĚtOVÉ VáLKY
Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 

a knih vystavuje litvínovský 
spisovatel, sběratel a modelář 

Radovan Helt.
Vstupné zdarma
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„ČAJ O PÁTÉ“ 15. 1. 2014 SETKÁNÍ S MIRIAM KANTORKOVOU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÍLINĚ ZVE:REGIONÁLNÍ TELEVIZNÍ 
VYSÍLÁNÍ REGIA MŮŽE 
VIDĚT UŽ TÉMĚŘ KAŽDÝ 
OBYVATEL MĚSTA

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat naší paní vedoucí Bc. Markétě 
Kalivodové a celému personálu domu se soustředěnou pečovatelskou 
službou za milou a starostlivou péči, díky které jsou naše životy 
bezstarostnější. Zároveň bychom chtěli pochválit vydařenou Mikulášskou 
nadílku a Vánoční posezení, při kterém jsme se v přátelském duchu 
báječně pobavili.

Spokojení nájemníci domu se soustředěnou pečovatelskou 
 službou, Havířská 582/27

Regionální televizní vysílání pod názvem Regia TV diváci mo-
hou v Ústeckém kraji už řadu let. Začínalo na kabelové televizi 
Karneval a později na uPC. Od loňského roku se toto vysílání 
začalo dále rozšiřovat. Společně s dalšími studii po celé repub-
lice teď vysílá ze satelitu Astra na společné tv stanici s názvem 
Regionální televize.cz a tentýž program najdete nyní i na kabe-
lové uPC. 

Donedávna bylo vysílání Regia 
nedostupné jen pro ty, kdož přijí-
mají televizní signál na obyčejné 
antény, vzduchem, tedy digitální 
vysílání z povrchových vysílačů. 
To se loni změnilo. Od října je 
relace Regia zařazena i do progra-
mu TV Pohoda. Tuto stanici lze 
přijímat z vysílače na  vodárně v 
Teplicích a pokud se uživatelům 
ještě v nabídce nezobrazila, stačí 
většinou trochu pootočit anténu, 
aby byl příjem rozšířen i o tuto 
stanici a některé další. 
TV Regia natáčí různé pořady a 
reportáže z měst Ústeckého kra-
je a také samozřejmě z Bíliny. 
Diváci uvidí záběry a obrazové 
informace z města, které je jejich 
domovem. 
TV Regia vysílá v časech na:
Satelit Astra - Regionálnítelevize.
cz - tv stanice přebíraná většinou 
větších kabelových operátorů v 
celé ČR. Naladění: ASTRA3B - 
Astra 3B (23,5 stupně východně), 

12168/V, SR 27500, FEC 3/4, 
norma DVB-S, kódování žádné 
(FTA). Počet diváků/uživatelů: 
2,5 milionu. Časy vysílání Regia: 
19:50, reprízy: 23:50, 3:50, 7:50, 
11:50, 15:50 denní počet odvysí-
lání 6x.
Kabelová televize UPC, největší 
operátor (šíří i stanici Regionální te-
levize po celé republice) časy shod-
né, počet uživatelů 1.5 miliónu.
Celoplošná TV Pohoda - Relax, 
digitální vysílání MUX 4 (vzdu-
chem), regionální víkendové 
zpravodajství Regia TV v Ústec-
kém kraji - pátek, sobota, neděle 
a pondělí. Premiéra v pátek 18:00 
hod, opakování pak 22:00, sobota 
neděle 6:00, 7:30, 12:00, 18:00, 
22:00. Pondělí 6:00, 7:30, 12:00. 
Počet uživatelů/diváků v Ústec-
kém kraji: 300 tisíc. 
Reportáže jsou též k shlédnutí na 
webu www.regia.tv , kde se na-
chází jak aktuální relace vysílání, 
tak archiv reportáží. 

„LETEM SVěTEM“ 
výstava fotografií v 1. patře knihovny do konce února
Studentky Markéta Machová a Lada Musilová přicházejí s nově 
vzniklými fotografiemi a slibují divákům porci vzrušení při po-
znávání nových a zajímavých míst, ze všech možných koutů, kam 
je jen vítr a osud zavál. Pokochejte se kouzlem známějších i ne-
známých končin, které děvčata poznaly na svých dobrodružných 
cestách…   

„ČAJ O PÁTé“ – ILuZIONISTA TOM JASPER
úterý 4. 2. od 17 hodin
Na počátku byla kniha darovaná otcem, která ho ke kouzlení při-
vedla a za pár let už vystupoval v České televizi i v Las Vegas. 
Mezi jeho nejoblíbenější kouzla patří čtení myšlenek a levitace. 
Proč si jako své umělecké jméno zvolil právě Jasper? Odpoledne  
s ukázkami mladého iluzionisty, povídání o počátcích své záliby 
i o cestě k úspěchu. Navíc zpestří krátkým vystoupením naši ná-
vštěvníci knihovny - děti ze ZŠ praktická v Bílině.

Setkání s paní Miriam Kantorkovou, herečkou, zpěvačkou, mo-
derátorkou a spoluzakladatelkou pražské Poetické kavárny Vi-
ola, proběhlo jako příjemné odpolední povídání o životě, rodině, 
divadlech, kterými za svůj život prošla, včetně toho posledního, 
kde působí dnes. 

Otázky návštěvníků se dotýkaly  
i žánru a obsahu dnešních seriálů  
a zkušenosti s médii, kdy vše nemu-
sí být právě tak, jak je psáno. Dal-
ším tématem povídání byla „lekce“ 
správného mluvení a zacházení se 
slovy a mateřštinou celkově.
Chalupaření a vše kolem je další 
vášní, o které se dalo dlouze po-
vídat. Též vzpomínka na některé 
osobnosti, jako byl pan Höger, 

Vydra, paní Medřická a další, byla 
vzpomínkou na jedinečné herce  
a kolegy. Došlo i na recitaci v podání 
našeho velmi milého hosta. Životní 
optimismus paní Kantorkové může-
me jen tiše závidět. Je plná elánu do 
další zajímavé práce a radost ze ži-
vota jí rozhodně nechybí.Pořad oko-
řenil několika nádhernými písněmi 
moderátor Šimon Pečenka, který ce-
lým odpoledním pořadem provázel.  

V úvodu se představili hudebním 
vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera 

v Bílině pod vedením pana učitele 
Tomáše Ernsta.   

Vzpomínka
V neznámý svět odešla jsi spát, každý zaplakal, kdo měl Tě rád.

Dne 30. ledna tomu bylo již 9 let co nám tři bestiální 
vrazi vzali naši jedinou a nejdražší dceru a vnučku

Kamilku Čentákovou
S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče a babička
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Rada města na své 2. schůzi konané 22. 1. 2014 mimo jiné:

Schválila: 
■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 

finanční dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
●  společností EQUIPARK, o. p. s., 

jako příjemcem ve výši 10.000 
Kč na činnost společnosti

●  Domovem důchodců Bystřany, 
příspěvková organizace, jako 
příjemcem ve výši 5.000 Kč na 
zkvalitnění života seniorů

●  Podkrušnohorskými domovy 
sociálních služeb Dubí-Tep-
lice, příspěvková organizace, 
jako příjemcem ve výši 5.000 
Kč na kulturní a společenské 
akce pro seniory

●  Arkádií, o. p. s., jako příjem-
cem ve výši 10.000 Kč na do-
pravu klientů se zdravotním 
omezením na lázeňský pobyt v 
Maďarsku–Harkány v r. 2014

■  Prominutí pronájmu v KD Fon-
tána maturitní třídě Gymnázia  
v Bílině za účelem konání ma-
turitního plesu 22.2.2014.

■  Směrnici č. 1/2014 – Oceňování 
dlouhodobého majetku.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nanční dotace ve výši 250.000 Kč 
na údržbu trávníku v roce 2014 
a smlouvy o poskytnutí finanční 
dotace ve výši 40.000 Kč na plá-
nované akce v roce 2014 mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Fotbalovým klubem Bílina 
jako příjemcem, dotace budou po-
skytnuty na základě schváleného 
rozpočtu na r. 2014.

■  Uzavření smluv o poskytnutí fi-
nančních dotacích mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a: 
●  Klubem rybolovné techniky 

Bílina jako příjemcem ve výši 
20.000 Kč na plánované akce, 

●  HC Draci Bílina, o. s., jako pří-
jemcem ve výši 2.440.000 Kč 
na zajištění provozních a spor-
tovních plánovaných akcí, 

●  SSK 0715 Městské technické 
služby Bílina jako příjemcem 
ve výši 12.000 Kč na plánova-
né akce.

 Dotace budou poskytnuty na 
základě schváleného rozpoč-
tu na r. 2014.

■  Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Sportovním kužel-
kářským klubem Bílina jako 
příjemcem, ve výši 50.000 Kč 
na úhradu nákladů na elek-
trickou energii, plyn, vodu  
a pojistné pro provoz kužel-
ny v roce 2014 z Programu 
podpory sportu – rezerva pro 
sportovní organizace. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace mezi městem 
Bílina jako dárcem a TJ So-
kol Bílina jako obdarovaným 
ve výši 6.500 Kč z Programu 
podpory sportu ve městě Bílina 
– rezerva pro sportovní orga-
nizace na startovné v Krupské 
florbalové lize. 

■  Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finanční dotace mezi 
městem Bílina jako dárcem  
a TJ Sokol Bílina jako obda-
rovaným ve výši 15.000 Kč na 
plánované akce v roce 2014. 
Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu města.

■  Uzavření nájemní smlouvy na 
prostor sloužící k podnikání 
v přízemí objektu Seifertova 
105/11, Bílina, o celkové vý-
měře 51,58 m2 mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  
a firmou Váš pekař, s. r. o., Kli-
mentská 1746/52, Nové Město, 
110 00 Praha, jako nájemcem 
pro účel využití jako prodejna 
pekařských, cukrářských a la-
hůdkářských výrobků. 

■  Uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytového prostoru na ad-
rese Komenského 38, Bílina, 
mezi městem Bílina jako půj-
čitelem a Obcí baráčníků jako 
vypůjčitelem, za účelem vyu-
žití jako společenská místnost, 
s účinností od 01.1.2014 do 
31.12.2014. 

■  Uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytového prostoru v areá-
lu bývalého pivovaru, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem  
a Historickým spolkem města 
Bíliny, o. s., jako vypůjčitelem, 
za účelem využití jako klu-
bovny spolku, s účinností od 
01.1.2014 do 31.12.2014. 

■  Záměr rozdělení finančních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu 
města na lyžařské výcviky a ško-
ly v přírodě. Příspěvek na žáka 
na lyžařský výcvik činí 1.000 Kč 

a příspěvek na žáka ZŠ a MŠ na 
školu v přírodě činí 700 Kč.

■  Vrácení jistoty–kauce pronají-
matelem nájemcům dle smluv  
o nájmu nebytových prostor 
uzavřených do 31.12.2013.

■  Zachovat původní výši sazby 
nájemného z nebytových pro-
stor města pro rok 2014, tj. 
250 Kč/m2/rok .

■  Poskytnutí finančního příspěv-
ku na provoz Azylového domu 
Duchcov ve výši 5.000 Kč  
a Azylového domu Osek pro 
muže a ženy ve výši 5.000 Kč 
a na provoz Centra „Rodina  
v tísni“, Osek ve výši 20.000 Kč.

Rozhodla:
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku „Dodávky 
zařízení a vybavení Integrova-
ného centra prevence“ dle usta-
novení zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto: JP 
– Kontakt, s.r.o. se sídlem Da-
šická 1797, Pardubice

■  Nepožadovat ze strany prona-
jímatele od nájemců prostor 
sloužících k podnikání, při 
uzavření nájemní smlouvy po 
01.01.2014, platbu kauce – jis-
toty na depozitní účet města 
Bíliny.

Souhlasila:
■  S předloženým návrhem zadá-

ní Územního plánu Hrobčice 
a neuplatňuje v souladu s § 6 
odst. (6) písm. d) stavební-
ho zákona, v platném znění, 
v samostatné působnosti jako 
sousední obec obce Hrobčice 
žádné připomínky k projedná-
vanému návrhu zadání Územ-
ního plánu Hrobčice.  

Zamítla:
■  Nabídku společnosti POHO-

DA, a. s., Český Těšín, na zří-
zení a provozování domova pro 
seniory a domova se zvláštním 
režimem.

Vzala na vědomí:
■  Informaci vedoucí finančního 

odboru o čerpání fondů všech 
příspěvkových organizací 
města.

■  Informaci odboru nemovitostí 
a investic o dokončené „Studii 
obchvatu města – Varianta X“.

■  Plnění usnesení, kterým bylo 
uloženo tajemníkovi městské-
ho úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic 
zpracováním návrhu řešení 

technického stavu budovy ob-
řadní síně a areálu hřbitova  
s tím, že návrh bude předložen 
v únoru 2014.

■  Výroční zprávu Městského úřa-
du Bílina o poskytování infor-
mací za rok 2013, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit:
■  Rozpočtový výhled města na 

rok 2015 a 2016
■  Uzavření darovací smlou-

vy mezi městem Bílina, jako 
převodcem a KC Kaskáda 
jako nabyvatelem. Předmětem 
smlouvy je převod movitého 
majetku – informačního zvu-
kového panelu v pořizovací 
ceně 473.887 Kč. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpe-
čení lékařské pohotovostní péče 
ve spádové oblasti města Bílina 
mezi Ústeckým krajem jako 
poskytovatelem a městem Bí-
lina jako příjemcem, na období 
01.1.–31.12.2014, v celkové 
výši 700.000 Kč

■  Uzavření smlouvy o pod-
mínkách provozování lé-
kařské pohotovostní péče 
ve spádové oblasti města 
Bílina a poskytnutí finanč-
ní dotace mezi městem Bí-
lina jako poskytovatelem  
a Hornickou nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina, jako 
příjemcem, na rok 2014, v cel-
kové výši 960.000 Kč. 

■  Projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města vzít na 
vědomí: Rezignaci Ing. arch. 
Vladimíra Volmana, zvolené-
ho za B10, na mandát člena 
Zastupitelstva města Bíliny,  
a to k 21.1.2014.

■  Prohlášení Ing. Richarda Haz-
dry (B10) členem Zastupitel-
stva města Bíliny k 22.1.2014, 
s náležitostmi složení slibu 
13.2.2014. 

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ 

s úplným zněním
usnesení se lze seznámit 

na úřední desce měÚ Bílina 
nebo v sekretariátu 

starosty města
a dále

i na webových stránkách 

města  
(www.bilina.cz)
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Na krajských přeborech atletů zacinkalo

Hokejový kemp v Bílině

Plný autobus a ve tvářích očekávání, jak dopadnou pro mnohé 
nejdůležitější závody této zimy - Krajské přebory Ústeckého kra-
je, taková byla cesta na Strahov, kde celkem 35 žáků v modrobí-
lém dresu bojovalo o titul Přeborníka kraje. Atletický klub Bílina 
patří mezi nejsilnější oddíly našeho kraje a letošní halové přebory 
tomu opět daly za pravdu.

Atleti jsou rozděleni do jednotlivých 
kategorií vždy po dvou letech. Letos 
čítala bílinská soupiska spoustu dětí, 
které jsou v kategorii prvním rokem 
a tím mají těžší prosadit se mezi 
nejlepší. I tak jsme ale zaznamenali 
celou řadu finálových umístění či 
velmi pěkných výkonů. Důkazem 
je super rychlý čas ještě eléva Aleše 
Slouky, který se časem 8,79 probojo-
val v běhu na 60m do finále mladších 
žáků, kde v boji s o dva roky staršími 
soupeři obsadil čtvrté místo.
Modrobílí však zaznamenali i pět 
významných cenných kovů.  Mož-
ná budoucí vícebojařka Kristýna 
Mrzenová  a prvním rokem starší 

žákyně vybojovala nejprve třetí 
místo v běhu na 60 metrů, aby jí 
pak o pouhé dva centimetry utekl 
titul ve skoku dalekém. Výrazný 
osobák a velmi pěkný výkon 467 
centimetrů ji přinesl druhé místo. 
Tonda Janetka měl smolný den. 
Na dálce skončil čtvrtý, v běhu 
na 300 metrů druhý, ale byl poz-
ději diskvalifikován za vyšlápnutí 
z dráhy. Chuť si však spravil na 
překážkách, kde vybojoval v siné 
konkurenci třetí místo. V kou-
lařském kruhu bojovala nejlepší 
atletka v hodu míčkem Janča Li-
bovická. Oddílový rekord 9,37 
metrů ji přinesl v kouli druhé 

Zimní stadion v Bílině hostil v sobotu 25. ledna druhý díl ho-
kejové školy. Toho se zúčastnilo celkem 26 dětí, z toho osm 
jich bylo z Bíliny. Trénink byl zaměřený na střelbu a zakon-
čení. Do Bíliny přijeli zástupci z oddílů HC Draci Bílina, Slá-
via Praha, Sparta Praha, Litvínov a Ústí nad Labem. 

Ukázalo se, že o hokejovou 
školu je velký zájem. „Zejmé-
na nás těší, že si cestu k nám 
do Bíliny nacházejí hokejisté z 
okolních klubů a samozřejmě 
jsem velice potěšen, že se zvy-
šuje zájem i u domácích hoke-
jistů,“ říkal po sobotním kem-

pu prezident HC Draci Bílina 
René Štěpánek. 
Oddíl HC Draci Bílina nyní 
bude hledat ve spolupráci  
s hokejovou školou další ter-
míny, aby se dostalo na co 
nejvíce mladých hokejistů.

Karel Schön

Soutěže stolních tenistů 
opět v plném proudu

Stolní tenisté po delší vánoční pauze rozehráli svá novoroční 
utkání. Áčko dvakrát prohrálo, Béčku se podařilo jednou zvítě-
zit a Céčko prohrála všechna svá utkání.

Bílinské Áčko zajíždělo k utkání 11. 
kola krajského přeboru II. třídy na 
stoly svého souseda v tabulce, a to 
družstva Smolnice „B“. Čekalo se 
vyrovnané utkání, což nebylo potvr-
zeno a chlapci si vezli domů prohru 
v poměru 13:5. Ve 12. kole Áčko 
zajíždělo na stoly soupeře Litvínov 
„D“. Opět utkání dvou sousedů v 
tabulce. Kluci měli v hlavách, že je 
potřeba zvítězit, znovu se nepovedlo 
a Litvínov „D“ zvítězil 14:4. 
Bílinské Béčko v 11. kole zajíž-
dělo na zelené stoly Loko Teplice 
„A“. V tomto utkání nikdo nevěřil, 
že by se dalo pomýšlet o vítězství. 
Sehrálo se vyrovnané, vyhecované 
utkání, bílinští však prohráli 11:7. 
O týden později v utkání 12. kola 
čekal kluky záchranářský boj s 
oddílem Sokola Trnovany „B“. 
Povinnost vítězství byla více, než 
žádaná. Chlapcům asi vznikl v 
hlavě nějaký blok a  z Trnovan si 
vezli prohru 13:5. Ve 13. kole re-
gionálního přeboru se tentokrát na 
bílinských stolech konal opět boj 
o všechno, vítěz uniká ze sestupo-
vých vod. Bílina „B“ zabrala a TJ 
Krupka „E“ odjížděla se svěšený-

mi obličeji a výsledkem 11:7 pro 
Bílinu. K utkání 14. kola chlapci 
zajížděli za soupeřem, který oku-
puje 3. místo přeboru – SKST Tep-
lice „E“. Utkání se hrála vyrovna-
ná, čemuž nesvědčil konečný vý-
sledek, a to 15:3 pro Teplice.
Bílinské Céčko v 11. kole prohrá-
lo se Sokolem Trnovany „C“ 11:7. 
O týden později chlapci prohráli 
opět, tentokrát doma s Duchco-
vem „C“ 10:8. A v utkání 13. kola 
na stolech Dubí „B“ se také nepo-
dařilo zvítězit a Céčko jelo domů 
plno smutku po prohře 11:7.
O předvánočním víkendu, 21. pro-
since 2013 se v Teplicích na ZŠ Na 
Stínadlech konaly tradičně okresní 
přebory mužů. Za Bílinu se turna-
je zúčastnili Jiří Vaník ml., Ondřej 
Grozík, Martin Krausam a Vilém 
Roth. V té nejlepší konkurenci a za 
účasti 37 hráčů z okolních družstev 
se jim nepodařilo uspět a ani jeden 
nepostoupil ze základní skupiny. 
V tabulce je Áčko aktuálně na  
7. místě, Béčko okupuje 10. předpo-
slední pozici, ale ze sestupových vod 
by mělo být zachráněno a Céčko je 
na 5. místě. Ondřej Grozík

místo. Kolekci triumfů doplnil 
Bohouš Čejkovský. V posledním 
hodu soutěže se zlepšil o dvacet 
centimetrů, překonal soupeře  
o dva centimetry a vybojoval titul 
Přeborníka Ústeckého kraje.
Závody daly trenérům optimis-

mus do žil. Až na malé výjimky 
se všichni zlepšili a vytvořili si 
osobní rekordy, navzájem se pod-
porovali a opět ukázali, že atletika 
není jen o výkonech, ale i o dobré 
partě a ta v Bílině určitě je! 

Jirka Nechvátal
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V páteční podvečer se sjeli ken-
disté z Prahy, Hradce Králové  
a z bílinského kroužku kendó, aby 
spolu strávili dva dny naplněné 
cvičením a jinými radostmi.
Začalo se dvouhodinovým trénin-
kem na kterém jsme se vzájemně 
seznamovali s úrovní dětí i do-
spělých lidí. Po tréninku a večeři, 
kterou nám pomohli zajistit rodiče 
bílinských cvičenců, jsme se věno-
vali společenským hrám, Xboxu 

a povídání si, abychom po veliké 
balónové bitvě šli řádně unaveni 
spát. Spalo se na žíněnkách v tě-
locvičně DDM, což děti braly jako 
ohromný zážitek. V sobotu ráno 
jsme vstali brzo, pro některé až 
příliš brzo a od sedmi hodin už se 
domečkem rozléhal bojový pokřik. 
Teprve po prvním ranním cvičení 
následovala snídaně. Po hodinové 
přestávce se pokračovalo ve cviče-
ní až do půl dvanácté, kdy byl čas 
jít na oběd. 
Po obědě byly závody dětí. Sou-
těžilo se v kategoriích Kihon (zá-
klady – pro děti cvičící méně než  
1 rok), šiai (zápas) ve věkových ka-
tegoriích 6–9 let, 10–13 let, 14–16 
let a pro zpestření byl první roč-
ník 6ti členných týmů sestavených  
z jednotlivých kategorií a za účas-

ti dospělých. V kategorii kihon, 
10–13 let a tým byla navíc udělena 
cena za nejlepšího bojového ducha 
(Best Fighting Spirit), kdy rozhodčí 
hodnotí nasazení v boji a celkový 
dojem ze závodníka.
Všechny děti bojovaly srdnatě, 
došlo i na slzy, které se ale poda-
řilo všem překonat.
V kategorii kihon se podařilo 9ti 
letému Matěji Laubeovi zvítězit  
a to i proti mnohem starším cvičen-

cům. V kategorii kihon byly všech-
ny děti pouze z bílinského oddílu 
a tak všechny medailové pozice 
mohly zůstat doma. První místo v 
této kategorii obsadil, čerstvě 6ti 
letý, Jiří Ziegelheim. V nejpočet-
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Malí samurajové se opět setkali v Bílině

Výsledky závodů:

V pátek a sobotu (10. a 11. 1.) se v bílinském DDM konal seminář 
japonského bojového umění kendó. Seminář vedli Jindra a Jana 
Ziegelheimovi (oba 5.dan kendó), nejvyšší technické stupně v ČR, 
kteří mají z Japonska bohaté zkušenosti se cvičením s dětmi ve spo-
lupráci s panem Vítem Málišem – vedoucím bílinského kendó  
a dalšími dospělými účastníky. 

nější kategorii 10–13 let se našim 
závodníkům již v mohutné konku-
renci podařilo obsadit také všechny 
medailové pozice, kdy nejmladší 
závodník této kategorie Vít Máliš 
obsadil po velmi vyrovnaném se-
mifinále a strhujícím finále s oddí-
lovým kolegou Martinem Dunkou, 
1.místo. Kategorii 14–16 let zcela 
ovládli junioři z Hradce Králové. 
V soutěži týmů, šlo spíše o to, aby 
si děti pod vedením zkušených zá-
vodníků vyzkoušely, jaké to je být 
součástí týmu a plnit úkol, který 
jim kapitán týmu dá. Týmy byly 4, 
takže se medaile dostala na všech-
ny. Svým výkonem v týmech zaujal 
Tony Rebel, který si za předvedené 
zápasy vybojoval prestižní cenu 
Best Fighting Spirit!
Celkové výsledky jsou uvedeny 
níže.
Pro rozhodčí bylo velmi složité 
rozhodovat zápasy zvláště těch 
nejmenších kendistů, kde rozho-

dují skutečně detaily a rozhodčí 
musí svým výrokem motivovat  
a zároveň ukazovat, co je správ-
ná cesta. Jsme velmi rádi, že nám 
na pomoc přijeli nejvyšší stup-
ně kendó v ČR, kteří tím dávají 
dětem najevo, že v nich je další 
budoucnost kendó v ČR a slouží 
mladým jako motivace.
Během oněch dvou dnů se mezi 
dětmi i dospělými vytvořilo nové 
pouto lidí, kteří spolu zažili něco 
jiného než pravidelné tréninky. 
Všichni měli pocit, že se jejich 
kendó během dvou dnů moc  
a moc zlepšilo. Dodalo to všem 
chuť do dalšího cvičení.
Děkujeme za organizaci Domu 
dětí a mládeže Bílina, přípravy 
probíhaly pod vedením paní Věry 
Ryjáčkové. Děkujeme rodičům 
za obětavou pomoc s organiza-
cí. Pro závodníky i organizátory 
to byl dlouhý víkend. Těšíme se 
na další podobnou akci.

Kihon: 1. Matěj Laube (SanDóMon Bílina), 2. Martin Hadinec (Nozomi dojo HK), 3. Truc Matěj, Hokeš Adam 
(oba SanDóMonek Praha), Best Fighting Spirit: Jan Neumann ( SanDóMon Bílina) 
Šiai 6 – 9 let: 1. Jiří Ziegelheim, 2. Petr Hegenbart, 3. Matěj Laube, Jan Neumann (všichni SanDóMon Bílina)
Šiai 10 – 13 let: 1. Vít Máliš, 2. Martin Dunka, 3. Jan Fizek, Jiří Martinek (všichni SanDóMon Bílina),  
Best Fighting Spirit: Martin Hadinec (Nozomi dojo HK)
Šiai 14 – 16let: 1. Lukáš Havelka (Nozomi dojo), 2. Ondřej Havelka (Nozomi dojo), 3. Lukáš Kopiště (Nozomi dojo)
Týmy: 1. Ziegelheim ml., Martinek, Dunka, Kopiště, Štěpán st., Ziegelheim st., 2. Laube M., Máliš ml., Korbel, 
Havelka L., Fritz, Cílek, 3. Neumann, Eichlerová, V., Eichlerová N., Vitouš/Rebel, Máliš st., Pužmanová  
4. Hegenbart, Laube J., Fizek, J., Havelka O., Cílková, Ziegelheimová, Best Fighting Spirit: Anthony Rebel 
(SanDóMon Bílina)
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