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Oginó sensej v Bí lině
Ve středu 6. srpna poctila naše město návštěvou významná osob-
nost japonského bojového umění s mečem - kendó - pan Jasumiči 
Ogino sensej, 7. dan kendó kjóši, 6. dan iaidó renši, mistr kaligra-
fie a čajové školy Urasenke. Pan Oginó sensej je prezidentem To-
kijské federace soukromých dódžó.

V České republice pobývá od  
1. do 10. srpna 2014, a to společ-
ně se svou manželkou a několika 
žáky ze svého dódžó Šubukan  
v Tokiu. Tréninky iaidó a kendó 
proběhly v Praze, Hradci Králové  
a Bílině. Společně s Ogino sense-
jem přijel i pan Mitsuo Morii sensei,  
8. dan džódó kjóši, 6. dan iaidó renši  
a 4. dan kendó, který společně se 
svou manželkou, paní Kajoko Mo-
rii, 7. dan džódó renši, vedl cvičení 
džódó (bojové umění s tyčí).

Pro návštěvu v Bílině se sensej 
rozhodl díky úzkým vazbám na 
manžele Ziegelheimovi, kteří ho 
pravidelně navštěvovali během 
svého pobytu v Japonsku a dodnes 
udržují se sensejem pravidelný 
kontakt. Jindřich Ziegelheim je 
hlavním iniciátorem sensejovy 
návštěvy v ČR.
Před tréninkem kendó v budově 
bílinského gymnázia pana Oginó 
senseje přivítal v našem měs-
tě pan starosta Josef Horáček. 

Pan starosta se sensejem hovořil  
o důležitosti práce s dětmi, ať už 
se týká jakékoli aktivity a zároveň 
vyjádřil dík za podporu našeho 
kendó oddílu, kterou nám pan 
Oginó sensej trvale prokazuje 
(první vybavení brněním pochází 
od pana Oginó). Sensej poděko-
val za přivítání a také za podporu 
města směrem k našemu klubu.
Po úvodních slovech následoval 
trénink v přátelské mezinárodní 
atmosféře, kdy Jindra Ziegelheim 

překládal simultánně do češtiny, 
japonštiny a angličtiny. Všichni se 
snažili nasát co nejvíce japonské-
ho cvičení, jak jen bylo možné, 
pan Oginó s sebou přivezl i 2 děti 
ve věku dětí z našeho klubu a tam 
si děti mohly vyzkoušet rozdíly 
ve cvičení Evropanů a Japonců. 
Pan Oginó sensej byl poprvé ve 
svém životě mimo Japonsko, je 
naší ctí, že si vybral právě ČR  
a Bílinu a doufáme, že jsme zane-
chali co nejlepší dojem. jz

Pan starosta Josef Horáček s manželi Ziegelheimovými a vzácnou 
návštěvou - panem Jasumiči Ogino sensej.

Jako starosta města přijal Josef Horáček mnoho významných návštěv, 
ale významnou osobnost umění kendó až z Japonska poprvé. 

Projekce starých pohlednic Bíliny II. ze sbírky Tomáše Matějky
Ani v době prázdnin a dovolených bílinská knihovna nezapomněla na své návštěvníky a vsadila na jistotu a osvědčené 
téma, kterým byla historie Bíliny a nostalgická vzpomínka na krásná místa. Některá už dnes ve městě třeba ani nenajdeme 
nebo vnímáme jen jejich zbylá torza. Během dalšího pořadu „Čaj o páté“ jsme se s naším hostem Tomášem Matějkou ve 
středu 30. července odpoledne „prošli městem“ v podobě promítání dobových obrázků, pohlednic a fotografií. 

Rozsáhlá sbírka pana Matějky, 
člověka, který je s městem a 
jeho historií nerozlučně spojen 
a který se o svoji životní lás-

ku, staré krásné fotografie, vždy 
rád podělí s posluchači, čítá přes  
1000 pohledů na město a nejbližší 
okolí od poloviny 18. století. Tu-

díž je při setkání s jeho archivem 
nejen na co koukat, ale také o čem 
diskutovat, doplňovat údaje dal-
šími pamětníky, … a zkrátka vy-

tvořit pohodovou atmosféru na 
jedno prázdninové pochmurné 
a deštivé odpoledne.

Pokračování na straně 5
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Využil únavy cestujícího
Únavy cestujícího, který v brz-
kých ranních hodinách čekal 
na spoj na bílinském vlakovém 
nádraží a usnul přitom na la-
vičce, využil neznámý zloděj. 
Z batohu, který si poškozený 
položil vedle sebe, mu odcizil 
peněženku s doklady a finanční 
hotovostí osm set korun. Poli-
cisté případ kvalifikovali jako 
přečin krádeže, za který trest-
ní zákoník stanoví až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Auto není trezor
Dvě vozidla odstavená na lesní 
cestě nedaleko Kostomlat pod 
Milešovkou si vyhlédl zatím ne-
známý zloděj. Zatímco řidičky 
byly nedaleko se svými psy, zlo-
děj využil pootevřeného okénka  
u prvního auta a odcizil z něj 
pouzdro s doklady v hodnotě  
50 korun. Když nenašel žádné 
cennosti, zaměřil se na druhé 
auto.
Po rozbití okna se do něj 
vloupal a odcizil peněženku  
s doklady, platebními kartami  
a finanční hotovostí, v tomto 
případě už byl zřejmě s lupem 
spokojený, protože poškozená 
měla v peněžence přes dvacet 

tisíc korun. Kromě škody způ-
sobené krádeží dále poškodil 
vozidlo, jehož uvedení do pů-
vodního stavu bude podle ozna-
movatelky stát kolem 30 tisíc 
korun.
Policisté případ prošetřují pro 
podezření ze spáchání přečinů 
krádeže, poškození cizí věci  
a neoprávněného opatření, pa-
dělání a pozměnění platebního 
prostředku, za který může být 
zloděj odsouzen k maximálně 
dvouletému vězení.
Opakovaně vyzýváme spoluob-
čany, aby ve svých vozidlech 
nenechávali žádné cenné věci 
a vždy vozidlo řádně uzamkli 
a to i v případě, že automobil 
opouštějí jen na chvilku a zdr-
žují se v jeho blízkosti. To platí 
také při nákupech, kde zloději 
zneužívají například krátké ne-
přítomnosti lidí při vracení ná-
kupních vozíků, nebo při naklá-
dání nákupu do zavazadlového 
prostoru. Zároveň nedoporu-
čujeme parkovat na odlehlých  
a v noci na špatně osvětlených 
místech, zlodějům stačí jen 
několik vteřin, než do vozidla 
vniknou a odnesou všechny 
cennosti. 

Kvůli krádeži kabelů stály 
vlaky
Ze spáchání trestného činu po-
škození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení 
se bude před soudem zodpo-
vídat 39letý muž, který se vy-
dal na lup k železniční trati. 
V ranních hodinách v katastru 
Bíliny odkryl zeminu z beto-
nových desek chránících ka-
belový žlab, desky odsunul  

a pilkou odřízl několik metrů 
měděného kabelu.
Kvůli přerušení kabelů musel 
být na půl hodiny zastaven pro-
voz železniční dopravy na tra-
ti Bílina – Most. Muže, který 
způsobil nejméně 30tisícovou 
škodu, na místě činu přistihl za-
městnanec drah, který přivolal 
policisty, kteří muže zadrželi 
a následně obvinili z trestného 
činu, za který může jít až na 
šest let do vězení.

Vloupání do střediska 
objasněno
Bílinští policisté uzavřeli vy-
šetřování případu krádeže, ke 
které došlo v polovině června. 
Tehdy se ještě neznámý pacha-
tel vloupal do objektu bývalého 
zdravotního střediska, odkud 
odcizil bleskosvod a plechové 
kryty a držáky plynového tope-
ní. Škoda byla vyčíslena na pět 
a půl tisíc korun, policisté pří-
pad prověřovali pro podezření 
ze spáchání přečinu krádeže.
Po více jak měsíčním vyšetřo-
vání se podařilo zjistit totož-
nost podezřelých, kteří mají 
vloupání na svědomí. Dvě-
ma spolupachatelům ve věku  
37 a 28 let policisté sdělili po-
dezření z přečinu krádeže, za-
tímco staršímu hrozí maximál-
ně dvouletý trest odnětí svobo-
dy, mladší může strávit ve vě-
zení až o rok déle, protože byl  
v uplynulých třech letech za 
majetkovou trestnou činnost 
pravomocně odsouzen.

Běhal po střechách v masce 
gorily
Kuriózní zásah za sebou mají 

policisté z obvodního oddělení 
v Bílině. V sobotu dopoledne 
přijali oznámení, že v Hrobči-
cích někdo maskovaný přesko-
čil plot soukromé zahrady.
Během několika minut byli na 
místě a už je kontaktovali další 
obyvatelé obce, že muž obleče-
ný v černém s maskou gorily na 
hlavě skáče přes ploty a střechy 
domů a navíc je ozbrojený ma-
četou.
Lidé měli z muže, který hlasi-
tě křičel a mával zbraní strach, 
policisté za pomoci psovoda  
a další hlídky „opičáka“ po ně-
kolik desítek minut trvající ho-
ničce po střechách a dvorcích 
nakonec zadrželi.
Při zkoušce na přítomnost ná-
vykových látek měl muž pozi-
tivní test na amfetaminy, me-
tamfetaminy a kokain, následně 
byl obviněn z přečinů výtrž-
nictví, krádeže a porušování 
domovní svobody, za které mu 
hrozí až tříleté vězení.

Peněženka zlákala 
neznámého zloděje
Peněženka odložená v zaparko-
vaném osobním vozidle zlákala 
ke krádeži zatím neznámého pa-
chatele. Ten se v Bílině u měst-
ského hřbitova vloupal do auta  
a z palubní desky odcizil po-
škozené peněženku s finanč-
ní hotovostí a dalšími věcmi, 
čímž jí způsobil škodu necelé 
tři tisíce korun, dalších 1500 
korun bude stát oprava rozbi-
tého okénka. Policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže  
a po pachateli, kterému v přípa-
dě dopadení hrozí až dva roky 
vězení, pátrají.

Začínající podnikatelé pozor, za co platíte. Katalogové firmy opět útočí!
Množí se případy, kdy začínajícím živnostníkům přijde dopis s hlavičkou „Rejstřík obchodu a živnosti“ se složenkou. Tento úředně 
vyhlížející dopis nemá nic společného se zápisem do živnostenského rejstříku, vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, který 
je veřejně přístupný na internetových stránkách www.mpo.cz - živnostenský rejstřík nebo přímo na www.rzp.cz. 

Jde pouze o nabídku soukro-
mé firmy, která za poplatek 
nabízí zápis do svého rejstří-
ku obchodu a živností. Firma 
tak nabízí uzavření smlouvy 
o registraci podnikatelské-
ho subjektu v soukromém 
rejstříku. Pokud podnikatel 

zaplatí požadovanou částku 
složenkou, tak platbou uzavírá 
tuto smlouvu. 
Tato problematika již byla ně-
kolikrát medializována v te-
levizi. Firma se nedopouští 
žádné nelegální činnosti. Je 
soukromou záležitostí každého 

podnikatele, zda nabídku firmy 
přijme či nikoliv, ale podnika-
tel by si měl uvědomit co tím 
získá, co mu to přinese a jaký  
z toho bude mít užitek. 
Bohužel řada začínajících pod-
nikatelů firmě zaplatila v do-
mnění, že se jedná o povinný zá-

pis do živnostenského nebo 
obchodního rejstříku. Podni-
katelům mohu jen doporučit - 
nepodepisujte a neplaťte nic, 
o čem nejste stoprocentně 
přesvědčeni, že víte, o co jde.

Lenka Haišová, 
pracovník registrace ObŽÚ
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Bankomat versus slunce
Kdo si chce vybrat peníze z bankomatu České spořitelny, a.s. Želivského 52/3 v Bílině musí být „obrem“, aby svým tělem přikryl 
celý monitor a mohl v klidu provést správný postup při výběru peněz.

Pokud svítí sluníčko a nejste 
tím „obrem“, máte smůlu, na 
monitoru neuvidíte nic a je 
přímo uměním trefit se na ten 
správný knoflík. Byla jsem se 
ptát uvnitř pobočky na pro-
blém, bylo mi řečeno, že jim 
Městský úřad nedovolil vytvo-
řit jakoukoliv zástěnu.
Doufám, že dojde k nápravě 
nebo někdo „něco vymyslí“. Dě-
kuji za ostatní občany, kteří chtějí 
využívat služby této banky.

Růžičková Eliška

Odpověď redakce
Vážená paní Růžičková, dle 

mého zjištění od kolegů, Měst-
ský úřad Bílina - Stavební úřad 
neeviduje v posledních 5-ti letech 
žádnou žádost ze strany vlastníka 
objektu č. p. 52/3 v ul. Želivského, 
tedy objektu České spořitelny, a. 
s., o umístění zástěny proti sluneč-
nímu světlu v místech bankomatu.
Žádost je oprávněn podat pouze 
vlastník stavby nebo jeho zástup-
ce, který se prokáže platnou plnou 
mocí pro zastupování.
Objekt č. p. 52/3, ul. Želivské-
ho se nachází na území Městské 
památkové zóny, vyhlášené MK 
ČR již v roce 1992 a je tedy nut-
né před veškerými záměry např. 

před umístěním clony proti slunci 
požádat orgán ochrany památko-
vé péče, kterým je v této situaci 
Stavební úřad – Oddělení Státní 
památkové péče v Bílině o vydání 
závazného stanoviska.
Jestliže doufáte, že „někdo něco 
vymyslí“, ten někdo může být 
pouze vlastník objektu, který 
předloží konkrétní návrh na ře-
šení této situace. Po posouzení 
návrhu Národním památkovým 
ústavem orgán Státní památkové 
péče vydá závazné stanovisko, 
ze kterého bude patrné, zda je zá-
měr možné uskutečnit či ne, nebo 
uskutečnit s podmínkami.

Chodník před obj. č. p. 52/3, ul. 
Želivského v Bílině je ve vlast-
nictví Města Bílina, které by 
jako soused mělo udělit souhlas 
s umístěním clony proti slunci. 
Chodník v těchto místech je už 
tak dost úzký a umístěním clo-
ny proti slunci by bylo zameze-
no plynulé chůzi občanů.
Dále by bylo nutné vstoupit 
do jednání s Městskou policií 
Bílina, která má na objektech 
umístěné kamery pro monito-
rování veřejného prostranství, 
aby clona nezakrývala některé 
ze zorných polí monitorova-
cích kamer.

Vážená redakce,
chtěla bych touto cestou reagovat na články z BZ č. 15. V první řadě Vám chci poděkovat za „zajímavý pohled“ na akci mladých lidí ve 
věku 13 – 20 let na Mírovém náměstí. Pan M. Hrubý nám ukázal složení obyvatel v Bílině. Jelikož mezi lidmi vznikají fámy o početném 
přistěhování nepřizpůsobivých rodin z Duchcova a nás se to bezprostředně týká, chtěla bych být pravdivě informována prostřednic-
tvím BZ, jakým způsobem chce město řešit současnou i budoucí situaci spojenou s migrací nepřizpůsobivých občanů. 

Ráda bych také reagovala na člá-
nek „Předškolní klub Člověka  
v tísni spolupracuje s MŠ M. Šva-
binského“ na výrok paní Šťastné. 
Negativní zkušenost s občany ze 

sociálně vyloučených lokalit ne-
mají pouze dospělí, ale také děti 
(krádeže, obtěžování, přepadává-
ní). Myslím si, že díky vlastním 
zkušenostem si samy udělají ná-

zor na soužití s nepřizpůsobivými 
občany. 
V Bílině se zvýhodňuje mino-
rita před majoritou, za pár let to 
naši zastupitelé a politici pozna-

jí, protože slušných, pracovitých 
a vzdělaných lidí tu stále ubývá. 
Uvědomují si, jaká bude v našem 
městě skladba občanů?

Paní E. Strolená

Odpověď redakce
Vážená paní Strolená,
věřte, že stejně intenzivně jako 
Vy vnímá tento problém i vedení 
města Bíliny včetně pana staros-
ty. Bohužel město nemá žádnou 
zákonnou možnost, jak přílivu 
nových nežádoucích obyvatel 
zabránit. Na vině jsou nedoko-
nalé zákony, které městům vůbec 
nedávají možnost do této proble-
matiky zasahovat. „Velmi mě to 
trápí a již několik let se snažím 
na ministerstvu a vládě naši situ-
aci projednávat a hledat řešení. 
Vše začíná a bohužel i končí jen 
u slibů. Jako město jsme proti 
tomu krátcí,“ vysvětluje staros-
ta města Josef Horáček. Město 
Bílina do svých městských bytů 
žádné takové obyvatele nestěhu-
je. Problém je s byty v osobním 
vlastnictví. Není možné nikomu 
bránit, aby se přistěhoval, stejně 
tak není možné nikoho vystěho-
vávat ze soukromých bytů. Po-
litici, které zmiňujete, jsou také 
občany Bíliny a trápí je to samé, 
co Vás a velkou část obyvatel 
Bíliny obecně. Pokud však nedo-

jde k nějaké zákonné regulaci ze 
shora, tedy parlamentu, minister-
stev atd. , situace se nezmění, na 
to jsou komunální politici oprav-
du krátcí.
Příčin, proč k těmto vypjatým 
situacím dochází, je několik. Zá-
kladním problémem je politika 
bytových či realitních družstev, 
která vlastní velké množství bytů 
v lokalitách s vyšší koncentrací 
Vámi zmiňovaných nepřizpů-
sobivých obyvatel. V těchto lo-
kalitách jsou byty velmi levné  
a tedy celkem dostupné. Kdo 
nemá na koupi bytu, jde do pod-
nájmu. Není to o tom, že by si tito 
lidé záměrně vybírali tu či onu 
lokalitu, jen využívají nabídky 
majitelů bytů, kteří pak s vidinou 
pravidelného zaplaceného nájem-
ného díky příspěvku na bydlení 
takto shromažďují nezaměstnané 
příjemce různých státních pří-
spěvků na jedno místo. Tím je  
v Bílině především sídliště na 
Teplickém Předměstí. Většina 
bytů, ve kterých bydlí tito pro ma-
joritu problematičtí spoluobčané, 

patří soukromým osobám. Ty pak 
často se svými nájemníky různě 
„šachují“ po Bílině, ale i okolí, 
jak se jim to hodí. 
Bohužel nárůstu nežádoucích 
obyvatel ve městě napomá-
há i nedokonalá legislativa, 
která nijak neupravuje po-
čet osob, které mohou žít v 
jednom bytě. Pak není pro-
blém přihlásit do nevelkého  
2 plus 1 klidně 15 lidí. Pokud má 
zájemce o trvalý pobyt v Bílině  
v ruce platnou nájemní smlou-
vu, nikdo nemůže odmítnout 
ho na dané adrese k trvalému 
pobytu přihlásit. Město může 
se soukromými vlastníky bytů 
či domů vstoupit do jednání 
ohledně vzniklého problému, 
ale neočekávám ze strany ob-
chodníků žádný velký zájem 
něco řešit. Pro podnikatele v ob-
lasti pronajímání realit jde totiž  
o velmi solidní a relativně jistý 
příjem. To je umožněno díky 
systému sociálních příspěvků.
Co se týče akcí pro tyto občany, 
existují na to mezi lidmi asi dva 

pohledy. Podle mnoha obyvatel 
jde o naprosto zbytečné akce, kte-
ré navíc tito lidé vnímají jako ur-
čité protěžování sociálně slabých 
spoluobčanů. Jen pár lidí si mož-
ná uvědomuje, že alespoň díky 
těmto akcím je možné na danou 
skupinu obyvatel nějak působit. 
Za problémy je tak nedokonalá 
legislativa České republiky, kvů-
li které se mnohá města potýkají  
s podobnými starostmi jako Bíli-
na a nemohou přitom proti tomu 
nic dělat. Mohou využít různé 
zákonné prostředky (kontroly…) 
a pomocné nepřímé aktivity (asi-
stenti prevence, terénní práce, 
neziskové organizace…), ale ne-
mohou nikomu bránit se ubyto-
vávat a přihlašovat v soukromých 
bytech, stejně tak nemůže město 
nikoho ze soukromých bytů vy-
stěhovat. Téměř všechny zmíně-
né nepřímé nástroje město Bílina 
využívá a snaží se situaci s pro-
blematickými obyvateli alespoň 
trochu mírnit například intenziv-
ními kontrolami (městská policie, 
sociální odbor). 
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Koupaliště jede, plavecká hala bude od 1. září

Městská policie Bílina varuje občany

Prázdninový příměstský letní tábor v Bílině
Také tento rok se organizace Člověk v tísni, o. p. s. spolupodílela 
s bílinskými základními školami na pořádání prázdninového pří-
městského tábora. Tábor je určen dětem ve věku 6–14 let, které 
bydlí ve městě Bílina.

Každý den jsme přivítali děti, 
rozdělili si úkoly a vyrazili za 
poznáním a naplněním zážitků. 
Během tohoto týdne jsme na-
vštívili spoustu zajímavých míst 
- komtesy nás provedly zámkem 
v Děčíně, navštívili jsme zví-
řátka v ZOO Ústí nad Labem  
a v neposlední řadě jsme vyšla-
pali na Doubravskou horu. Naše 
výlety byly zpestřené vědomost-
ními soutěžemi, které byly pro 

děti zdokonalením jejich znalos-
tí. Všichni jsme za těch pět dnů 
nasbírali spoustu zážitků, změři-
li své síly, a také se něco nového 
dozvěděli. 
Doufáme, že tento projekt bude  
i nadále podporován a budeme mít 
možnost setkat se příští prázdni-
ny. Tímto bych chtěla poděkovat 
pracovníkům organizace Člověk 
v tísni, o. p. s., dobrovolníkům  
a pedagogickému dozoru za ocho-

V rámci příměstského tábora podnikaly děti mnoho výletů. Cílem jednoho 
z nich byla teplická Doubravka, odkud je krásný pohled do okolí.

Pobyt v plavecké hale zpříjemní, 
a to především dětem, různé 
nafukovací prvky. Část bazénu je 
však vždy vyhrazena pro ty, kteří 
si chtějí zaplavat.

Koupaliště na Kyselce prošlo před otevřením opravami bazénu. 
V loňském roce došlo k výměně filtrů. Na nějakou dobu snad má 
provozovatel klid.

Pochybné předváděcí akce, podomní 
prodejci předražených produktů, pod-
vodníci nabízející na chodbách pane-
lových domů naoko výhodné smlouvy, 
podvodní montéři předražených zámků 
či zabezpečení dveří, a jiní tímto podobní. 

Pro tyto všechny se vžilo 
označení „šmejdi“. Měst-
ská policie Bílina varuje. 
Nedávejte „šmejdům“ šanci  
a nenechte se podvést. Obe-
zřetnost je na místě a proto 

se nebojte rázně odmítnout 
pochybné nabídky. Máte-li 
obavy, že se ve Vašem domě 
pohybují „šmejdi“, volej-
te ihned Městskou policii  
Bílina, tel.: 417 810 999.

tu, spolupráci a maximální nasa-
zení během tohoto týdne.

Mgr. Kuklová Miroslava

Vedoucí pracovník  
nízkoprahového zařízení  

pro děti a mládež 

Koupaliště Na Kyselce v Bílině se v teplých letních dnech plní  
a v provozu bude po celý srpen, až do poloviny září. „Provoz kou-
paliště plánujeme předběžně do 14. září, vše ale závisí na počasí  
a návštěvnosti, s čímž samozřejmě souvisí ekonomika provozu za-
řízení,“ říká jednatel RSZ Bílina Petr Bouda.

Plaveckou halu v Bílině bude uve-
dena do provozu 1. září. „Vzhle-
dem k tomu, že bychom chtěli  
v měsíci září poskytnout veřejnos-
ti jak venkovní koupání na kou-
pališti na Kyselce, tak koupání  
v plavecké hale, bude nutné zajis-
tit zaměstnanci současně provoz 
obou zařízení, (v tuto dobu bude  

v provozu již zimní stadion a bude 
pokračovat provoz tenisových 
dvorců), neobejde se toto bez jisté 
korekce provozní doby obou zaří-
zení,“ sděluje Bouda.
Návštěvnost lze hodnotit v zá-
vislosti na počasí a ta letošní  
v podstatě odpovídá té z roku 
2012. „Provoz dále pokračuje  
a uvidíme, jak se do závěrečné 
bilance promítne i plánované pro-
dloužení provozní doby. V souvis-
losti s koupalištěm mě osobně mrzí 
absurdní a nepravdivá prohlášení  
o zvýhodňování Romů na vstup-
ném na koupaliště na Kyselce.  
S podobnými nesmysly se potýka-
li i na Aquadromu v Mostě. Tato 
nepravdivá tvrzení jen podněcují 
rasovou nesnášenlivost a poškozu-
jí provozovatele zařízení. A samo-

zřejmě s blížícími se komunálními 
volbami se nabízí i prozaičtější po-
pulistické vysvětlení.
Pro plaveckou halu se podaři-
lo získat vhodný dotační titul  
z Ministerstva životního prostře-
dí. Plavecká hala tak dostane po  
20 letech zcela nový plášť se za-

teplením, novou střechu a budou 
vyměněna všechna okna a dveře. 
Původní plášť budovy z vinylo-
vých lamel je na konci životnosti 
a rovněž střecha po sérii částeč-
ných oprav vyžaduje celkovou 
rekonstrukci.

Karel Schön

Vzpomínka
Dne 28. 8 2014 tomu bude již 5 let, kdy nás 

opustila naše maminka Helga Stillerová. 
Moc nám scházíš a nikdy na Tebe nezapomeneme!

 Vzpomínáme celá rodina 
a tvé kamarádky z klubu důchodců

Termíny vítání občánků
Září 24. 9 2014
Prosinec 17. 12 2014

Vždy ve středu od 15:30 v obřad-
ní síni Městského úřadu v Bílině.
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Pokračování ze strany 1
Prohlídka fotografií byla zapo-
čata kde jinde než v srdci města 
- na náměstí, kdy ještě nestála 
radnice a v uličkách vedoucích 
od náměstí stály historické 
domy, včetně tržnice nebo vy-
hlášeného hotelu London. Sta-
ré, ale krásné budovy krámků 
na náměstí s vývěsními štíty 
obchodníků doplňovaly povo-
zy tažené koňmi, posléze dobo-
vými automobily a „kulatými“ 
autobusy. Další zastávkou bylo 
dnešní Pivovarské náměstí, 
jehož dominantou býval nád-
herný kostel sv. Anny. Naproti 
stával velký cukrovar, tehdy 
největší v naší zemi. Vedlejší 
Žižkovo náměstí bylo lemo-
váno skvostně architektonicky 
zdobenými budovami. Některé 
si svůj ráz zachovaly do dnešní 
doby, některé, bohužel, zchát-
raly. Za budovou bílinského 
pivovaru býval pivovarský ryb-
ník, později městské kluziště, 
dnes zde stojí zimní stadion. 
Vedlejší Litoměřickou ulici le-
moval potok a mnoho domů, 
které byste díky rekonstrukcím 
většinou dnes už nepoznali. 
Rozsáhlá výstavba sídliště, 
které dostalo název Za Chlu-
mem, razantně změnila podobu 
tehdejšího města. Fotografie 
z osmdesátých let zachytily 
výstavbu panelových domů 
v plném proudu a ve velkém 

prostoru. Tehdejším Chudeřicím 
a oblasti kolem dnešního konce 
města směrem na Teplice domino-
vala kaplička. Právě na tom místě 
je dnes zastávka autobusů.
Výstavba prvního sídliště, tzv. 
Panelového sídliště, je zdoku-
mentována opravdu krásně.  
V šedesátých letech to byla jistě 
dobová pýcha. Fotografie zachy-
cují hezké nové domy, které le-
muje zastřešená síť obchodů. Před 
nimi zeleň, upravené travnaté plo-
chy s fontánkami a kolem spousta 
hrajících si dětí a sedících lidí na 
lavičkách. Obraz té neuspěchané 
a lidské doby.
Na sousedící Teplické ulici byly 
vystavěny vysoké věžové domy  
a tehdejší přilehlou silnici zkrášlo-
valy krátce zasazené dřeviny. 

Škola „U Anděla“ byla našimi ná-
vštěvníky besedy hodně komento-
vána, protože většina posluchačů 
do této školy buď chodila anebo 
tam vodila své ratolesti. Dnes zde 
působí Dům dětí a mládeže. Oko-
lí tehdy obepínaly téměř samé 
louky, neboť výstavba rodinných 
domů a dnešní sídliště SHD bylo 
postaveno až později.
Fotograficky zachyceny jsou i uli-
ce za nádražím, vedoucí k dneš-
nímu Humatexu a „dolům“, první 
bílinská samoobsluha, rodinné 
vilky v ulici Bořeňská a Kmocho-
va, kdy naproti ještě nestála prak-
tická škola, ale louka. Dnes velmi 
frekventovaná ulice Pražská ne-
byla zdaleka tak zastavěna jako 
dnes a byl výhled přes travnatou 
plochu a nízké stromoví až na do-

Projekce starých pohlednic Bíliny II. ze sbírky Tomáše Matějky
minantní budovu polikliniky. 
Jak krásná bývala vyhlídka  
z hotelu Bellevue na Kyselce 
a nedělní posezení ve výletní 
restauraci nebo taneční zá-
bavy v lůně přírody. Zůstalo 
pouze torzo tanečního parke-
tu, budovu hotelu již nenajde-
te. Kafáč, letní restaurace na 
Kyselce a historická památka 
z roku 1891, je prakticky do-
chována tak, jak byla vytvo-
řena, pochopitelně s nutný-
mi renovacemi. Restaurace  
U Kádi se postupem času 
dotkly na pohled jen drobné 
stavební změny, ale vnitřní 
uspořádání se změnilo zásad-
ně. Silnici vedoucí z Kyselky 
kolem restaurace lemovaly 
mladé stromky. Dnes jsou  
z nich statné stromy. Krása 
lázeňských budov na Kyselce 
a stáčírna Bílinské kyselky zů-
stala zachována. Toto prostře-
dí hostilo nemálo lázeňských 
hostů, kteří přijeli pobýt do 
našeho města. Prý se v těchto 
našich malých lázních cítili 
„jako doma“.
Pro velký ohlas tématu vy-
jdeme návštěvníkům vstříc  
a uspořádáme v pořadí již tře-
tí setkání s historií města. Na 
září také připravujeme výstavu 
o Bílině , její minulosti, sou-
časnosti a budoucnosti.

Text: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

Tomáš Matějka pojal své promítání v knihovně jako procházku 
městem. Jeho bohatá sbírka může nabídnout opravdu mnoho 
tradičních i netradičních pohledů na Bílinu.

Sběratel a bílinský patriot Tomáš Matějka si nejvíc cení 
fotografie kamenného mostu od radnice do Břežánské

Málokdo toho ví o Bílině víc než Tomáš Matějka a troufám si říct, 
že nikdo nemá tolik obrazového materiálu o Bílině jako on. Kolik 
obrázků ukrývá jeho sbírka? Jak dlouho se tomuto koníčku vě-
nuje? Čtěte dál a dozvíte se ještě mnoho dalších zajímavých infor-
mací, které jste třeba o Bílině vůbec nevěděli.

Tomáš Matějka je rodilý Bíliňák 
a když se mu před lety dostaly do 
rukou staré originální pohledy, 
vzbudilo to v něm zvědavost ob-
jevovat další staré obrázky svého 
rodného města. Věnuje se tomu 
již 25 let a za tu dobu se mu poda-
řilo nasbírat zhruba 2 500 starších 
či mladších obrázků Bíliny, foto-
grafií, kreseb, maleb atd. Každé-
ho napadne, že je to slušná sbírka 
a pan Matějka musí mít doma ta-
kové malé muzeum. Tak to není, 
protože sběratel má všechny ob-

rázky jen v elektronické podobě. 
Mnohé originály byly jeho, mno-
hé si však pouze zapůjčil, aby jimi 
mohl obohatit svou sbírku. Cenné 
informace většinou poskytli staří 
sběratelé, které pan Matějka ob-
cházel a s mnohými strávil mnoho 
času budováním důvěry. Nakonec 
se vše podařilo a velká většina 
starších sběratelů poskytla svému 
novému kolegovi nejen obrazový 
materiál, ale i spoustu zajímavých 
informací. 

Pokračování na straně 6

Pohled na Bílinu ještě v době, kdy téměř ve středu města stál 
cukrovar, což prozrazuje vysoký komín. V roce 1835 založil cukrovar 
v Bílině Ferdinand Lobkovic. Měl kapacitu zpracování 40 000 
metrických centů řepy. Tento cukrovar byl největší v Čechách.
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Pokračování ze strany 5
Kromě obrázků má pan Matějka 
i různé staré články, texty a no-
vinové výstřižky. Svou vášní pro 
sběratelství vyjádření různých 
podob našeho města je v Bílině 
znám, tak mu plno materiálu  
a informací přinášejí sami lidé. 
On sám na oplátku také rád po-
může, pokud někdo shání něja-
ký obrázek nebo informaci. Bí-
linskou veřejnost zajímají staré 
obrázky Bíliny stále víc, proto 
proběhla v městské knihovně již 
dvě promítání starých pohlednic 
a měla úspěch.

Sběratel a bílinský patriot Tomáš Matějka si nejvíc cení 
fotografie kamenného mostu od radnice do Břežánské

Když jsem se pana Matějky ze-
ptala, jaký největší klenot má ve 
své sbírce, s odpovědí vůbec ne-
váhal. „Jde o kamenný most od 
radnice do Břežánské se čtyřmi 
pískovcovými sochami. Obrázek 
je pravděpodobně z roku 1862, 
pátral jsem, zda mohla existo-
vat fotografie,“ říká pan Matějka  
s tím, že v té době působil foto-
graf, který by mohl být původ-
cem obrázku. Jsou to však jen 
domněnky a původ fotografie 
zůstává tajemný. Pro sběratele 
starých fotografií, pohlednic a ji-
ných obrázků jsou doslova rájem 

speciální burzy, kde je možné na-
jít opravdu zajímavé kousky. Pan 
Matějka je sice nenavštěvuje, ale 
občas mu někdo z jeho kolegů či 
přátel nějaký nový zajímavý „bur-
zovní“ kousek přinese. „Mám 
plno materiálu i z okolních ves-
nic, ale až tak se jim nevěnuji,“ 
říká sběratel, kterému jeho koní-
ček zabírá opravdu hodně času. 
Jak jsem již zmínila, pan Matějka se 
rád o své obrázky a informace podělí 
s ostatními lidmi, ale zažil i překva-
pení, kdy byla jeho dobrota a ochota 
zneužita. „Měl jsem záměr udělat 
cédéčko s fotografiemi a popisy,“ 

nastínil problém pan Matějka s tím, 
že CD, které věnoval jen několika 
lidem, se mu zanedlouho dostalo do 
ruky, ale zkopírované a s požadav-
kem 500 Kč. To ho od dalšího po-
dobného nápadu odradilo a založil 
si tak webové stránky, na které své 
obrázky dává, ale s různými ochran-
nými prvky proti stažení.
Pokračování povídání s panem 
Tomášem Matějkou najdete  
v dalším čísle Bílinského zpra-
vodaje.  simi

Děkujeme panu Matějkovi za po-
skytnutí obrazového materiálu.

Klasický pohled na Bílinu s horou Bořeň v pozadí. Při porovnání s dnešním pohledem ze stejného 
místa najdete mnoho rozdílů. Dominantní je právě komín cukrovaru, který stával v místech dnešního 
pivovarského náměstí. Když byl cukrovar zbořen, zůstal v dnešním parčíku jakýsi vchod do podzemí. 
Lidé si mysleli, že jde o tajné chodby, ale šlo pouze o sklepení k bývalé průmyslové budově.

Pohlednice, která ukazuje nádvoří bílinského zámku s tenisovým 
kurtem na nádvoří. Už je tedy jasné, jak si mohlo panstvo krátit 
svůj čas.

Komín cukrovaru byl ve své 
době opravdovou dominantou 
města. V Bílině se průmyslu 
velmi dařilo, byl zde cukrovar, 
pivovar, sklárna atd. a nedaleko 
prameny Bílinské kyselky.

Jak je vidět na podobném pohledu (vpravo je vidět část sítě), kurt 
na nádvoří vydržel nejspíš poměrně dlouho. Zámecké nádvoří je 
dostatečně prostorné. 
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Od září začne fungovat ICP
Práce na Integrovaném centru prevence v současné době finišují, 
v průběhu srpna bude postupně budova vybavena novým zaří-
zením a vybavením, ale již nyní se můžou kolemjdoucí přesvěd-
čit, že rekonstrukce budovy bývalé základní školy na Teplickém 
předměstí se opravdu povedla.

V budově budou zhruba od druhé 
poloviny září poskytovány soci-
ální služby nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny  
s dětmi a dále zde vznikne záze-
mí pracovníků a klientů terénních 
programů. Poskytování sociálních 
služeb bude přínosem zejména  
v rámci prevence kriminality,  
v prevenci sociálního selhávání 
ve společnosti, ve smysluplném 
trávení času jinak neorganizova-
ných dětí a mládeže, v motivaci 
ke vzdělávání a prvních kroků 

k zařazení mládeže na trh práce, 
zajištění poradenství v oblasti 
práva a sociálních věcí. 
Na projekt s názvem ,,Integrované 
centrum prevence“ vedeným pod 
reg.č. CZ.1.06/3.1.00/06.08190 
byla městu Bílina schválena  
v rámci Integrovaného operač-
ního programu dotace ve výši  
15 mil Kč. Částka vychází  
z ukončených výběrových řízení  
a pokryje 100% uznatelných výda-
jů projektu. Projekt je financován 
z Evropského fondu regionálního 
rozvoje a státního rozpočtu ČR. 

Původní stav budovy - stará okna, stará fasáda a o vnitřních 
prostorech lepší nemluvit. Fungoval zde například bazar nábytku.

U budovy vyrostlo pěkné dětské hřiště, děti, ani pracovníci centra tak 
nebudou odkázaní pouze na aktivity v budově.

Rekonstrukce objektu výrazně prospěla. Město má díky dotaci 
opravenou budovu, která bude sloužit jako zázemí sociálních služeb.

Bílinská kyselka u Lidlu s novou etiketou
Láhev Bílinské kyselky na 
kruhovém objezdu u pro-
dejny Lidl byla opatřena 
aktuálními texty. 

Texty byly modifikovány tak, 
aby upozorňovaly spíše na to, 
že tento přírodní léčivý zdroj 
se zde stáčí právě teď. 
Nechybí ani velmi krátká cha-
rakteristika, kterou můžou 
číst hlavně lidé na parkovišti 
Lidl. 

Foto: Biliner
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KC KASKáDA
Sobota 16. srpen 
od 17:00 hodin
TáBORáK 2014 

2. ROČNÍK
Vstupné: 50,- Kč

Podrobný program na 
samostatných letácích či 

webových stránkách 
www.kckaskada.cz

Sobota 23. srpen
od 19:30 hodin
REVIVAL FEST

11.ROČNÍK
Vystoupí kapely: 
PILSEN QUEEN 
TRIBUTE BAND, 

IT-CROWD MINI  
PINK FLOYD  

REVIVAL BAND, 

RAMMSTERN 
součástí vystoupení 
bude profesionální 

pyrotechnická show.
Vstupné: v předprodeji 120,- 

Kč; na místě 160,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ 

Otevírací doba:
po – čt: 8:00 – 12:00;  
12:30 – 17:00 hodin

pá: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 15:00 hodin

so – ne: zavřeno
1. červenec – 31. srpen 2014 

POHLED 
NA BÍLINU  
A OKOLÍ 

PŘES OBJEKTIV 
FOTOGRAFA AMATÉRA

Výstava fotografií  
bílinské zastupitelky, fotografky  

paní Jitky Brejníkové. 
Vernisáž výstavy  

30. června od 10:00 hodin.
Vstupné zdarma.

Kulturníservis
Pátek 15. srpen od 22:00 hodin

PARáDNĚ POKECAL – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Autorská komedie Parádně po-
kecal zachycuje šest měsíců  
v živote 25letého Štěpána Pro-
cházky. Opět vyhozen ze školy, 
opět opuštěn přítelkyní a jako 
vždy bez práce opouští prosto-
ry rodné Prahy. Odjíždí bezcílně  
s přáteli na chatu. Shodou zamota-
ných okolností se ale ocitá v malém 
městě Sedmihoří, kde začíná praco-
vat jako operátor v call-centru. Celý 
Štěpánův život ale náhle nakopne 
telefonát tajemné slečny Marie.
Hrají: Vít Rohr, Václav Vydra, 
Jana Krausová, Matej Ruppert, 
Lukáš Pavlásek
Vstupné: 120,- Kč / 75 minut / MP

Pátek 15. srpen od 22:00 hodin
EXPENDABLES 3 – 2D
USA/Akční/Thriller/. České titul-
ky.
Příběh sleduje skupinu žoldáků 
známých jako „The Expenda-
bles“, která se dostane do konflik-
tu s nemilosrdným obchodníkem 
se zbraněmi Conradem Stone-
banksem (Mel Gibson), spoluza-
kladatelem „Expendables „, který 
byl zároveň určen k zničení týmu.
Hrají: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, Jason Statham, 
Dolph Lundgren
Vstupné: 110,- Kč 
112 minut / P-15

Čtvrtek 21.srpen od 22:00 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO 
HROBU- 2D
USA/ Komedie/. České titulky.
Ve všech hlavních rolích filmu 
Všechny cesty vedou do hrobu 
účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce 
oblíbené komedie Méďa. Když Al-
bert vycouvá ze souboje, vyvázne 
sice se zdravou kůží, ale opustí ho 
snoubenka, která se s takovým sra-
bem nechce dál zahazovat. Ztrace-
nou důstojnost a odvahu nalezne 
až díky záhadné krásce, která se ve 
městě zčistajasna objeví.
Hrají: Charlize Theron, Seth Ma-
cFarlane, Amanda Seyfried, Liam 
Neeson 
Vstupné: 100,- Kč 
112 minut / P-15

Pátek 22.srpen od 22:00 hodin
ŽELVY NINJA – 3D
USA/Akční/Fantasy/Dobrodruž-
ný/Komedie/. České titulky. 
Město New York zoufale potřebu-
je hrdiny. Ovládá ho strach a vše-
hoschopný Trhač (William Ficht-
ner), jehož pozice vládce podsvětí 
je zcela neotřesitelná, dokud se  
v městské kanalizace vinou nepo-
dařeného genetického experimen-
tu neobjeví čtyři obojživelníci  
s mimořádnými schopnostmi…
Hrají: Megan Fox, Jesse McCart-
ney, Whoopi Goldberg, Jason 
Marsden
Vstupné: 150,- Kč/110 minut MP

Pátek 22.srpen od 22:00 hodin
OČISTA: ANARCHIE – 2D
USA/Horor/. 
České titulky.
Noví otcové zakladatelé Spoje-
ných států amerických si Vás do-
volují pozvat na výroční oslavu 
Očisty!
Hrají: Frank Grillo, Michael 
Kenneth Williams, Zach Gilford, 
Kiele Sanchez,…
Vstupné: 110,-Kč
98 minut 
P-15

Čtvrtek 28.srpen od 22:00 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI – 2D
SRN/Komedie/. 
Český dabing.
Bývalý vězeň Zeki Müller (Ely-
as M’Barek) nemá na vybranou. 
Někdo postavil školní tělocvič-
nu přímo nad místem s ukrade-
nými penězi, které tam pro něj 
zakopala jeho přítelkyně. Aby 
získal uloupenou hotovost zpět, 
musí se vydávat za suplujícího 
učitele na Goetheho gymná-
ziu, čímž vznikne německému 
vzdělávacímu systému další 
problém, zaměstnává nejblázni-
vějšího učitele všech dob… 
Hrají: Elyas M’Barek, Karoline 
Herfurth, Katja Riemann, Jana 
Pallaske
Vstupné: 120,- Kč 
118 minut  
P-15

Letní kino Kyselka - 3D digitální kino
Kapacita 3D brýlí na 1 projekci je max. 200 ks.

Vstupenky do letního kina v prodeji na místě, rezervace vstupenek na tel.: 775 601 266
Čt – So vždy od 18:00 hodin.

Letní kino Kyselka, Reussova ulice, 418 01 Bílina

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Město Bílina ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr převodu nemovitostí
1.  Prodej bytové jednotky  

č. 22 o velikosti 1+1 o roz-
loze 36,68 m2 nacházející 
se v 7. podlaží, Sídliště Za 
Chlumem č. p. 737, Teplic-
ké Předměstí, Bílina spolu  
s podílem o velikosti 17/2000 
na společných částech domu 
č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 
a pozemku p. č. 1636/57 k. ú. 
Bílina za minimální cenu dle 
znaleckého posudku, která 
činí 220 000 Kč.

2.  Prodej bytové jednotky  
č. 29 o velikosti 3+1 o roz-
loze 64,58 m2 nacházející 
se v 6. podlaží, ul. Teplická  
č. p. 597, Teplické Předměs-
tí, Bílina spolu s podílem  
o velikosti 612/19805 na 

společných částech domu č. p. 
597 a pozemku p. č. 1683/80 k. 
ú. Bílina za minimální cenu dle 
znaleckého posudku, která činí 
250 000 Kč.

3.  Prodej podílu o velikosti 
405/5349 /nebytový prostor/  
v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mos-
tecké Předměstí, Bílina spolu  
s podílem na zastavěném po-
zemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina 
za minimální cenu obvyklou, 
která činí 200 000 Kč.

4.  Prodej nebytového prosto-
ru č. jednotky 255/101 o vý-
měře 46,3 m2, nacházející se  
v 1. podlaží, ul. Aléská, Praž-
ské Předměstí, Bílina spolu  
s podílem o velikosti 463/44808 

na společných částech domu  
č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 
k. ú. Bílina za minimální cenu 
dle znaleckého posudku, která 
činí 150 000 Kč.

5.  Prodej nebytového prostoru  
č. jednotky 255/102 o výměře 
31,6 m2, nacházející se v 1. pod-
laží, ul. Aléská, Pražské Před-
městí, Bílina, spolu s podílem 
o velikosti 79/11202 na společ-
ných částech domu a pozemku 
p. č. 336/10 k.ú. Bílina za mi-
nimální cenu dle znaleckého 
posudku, která činí 70 000 Kč.

6.  Prodej bytové jednotky č. 54  
o velikosti 1+1 nacházející se  
v 8. podlaží, Aléská 255, Pražské 
Předměstí, Bílina spolu s podí-

lem o velikosti 169/22404 
na společných částech domu  
č. p. 255 a pozemku p. č. 
336/10 k. ú. Bílina za mini-
mální cenu dle znaleckého po-
sudku, která činí 165 000 Kč.

V případě doručení více žádos-
tí má přednost koupě v pořadí: 
současný nájemník, ostatní. 
Žádosti či případné připomín-
ky se přijímají nejpozději do 
10. 9. 2014. 

Případné připomínky zasílejte 
na adresu: Městský úřad Bíli-
na, Stavební úřad - majetko-
právní, Břežánská 50/4, Bíli-
na, PSČ 418 31
Informace naleznete také na 
www. bilina.cz

Odjíždíte na dovolenou? T á b o r á k  2 0 1 4

DDM Bílina přichystal pro děti o prázdninách příměstské tábory
KLUB 
DETEKTIVŮ
V týdnu od 11. 8 
do 15. 8 proběhl 

v Bílině v DDM příměstský 
tábor pro děti školního věku 
(po ukončené první třídě), 
které jsou zvídavé, rády řeší 
hádanky a neobstojí před nimi 
žádné tajemství. Společně se 

zkušenými vedoucími řešily děti 
detektivní úkoly, vyzkoušely si 
některé z kriminalistických me-
tod a především si užívaly letní-
ho sluníčka a koupání. 

LETEM BAREVNÝM SVĚTEM
V týdnu od 18.8. do 22.8. proběhne 
druhý trochu jinak tematicky zamě-
řený tábor. Děti si vyzkouší modelo-

vání z FUN Clay hmoty, práci s pa-
pírem - záložky, přání, 3D obrázek 
do rámečku, vyrobí si karnevalovou 
masku, vyzkouší si sítotisk na tričko, 
kalhoty, tašku (dle svého výběru). 
To vše bude proloženo sportovními 
akcemi a soutěžemi, koupáním, vol-
nou zábavou, ale také povídáním o 
bezpečnosti při silničním provozu, 
škodlivosti návykových látek. Na 

všechny účastníky tábora čeká 
týden plný her, soutěží, a dalších 
aktivit.
Oba tábory byly záhy po jejich 
zveřejnění obsazeny. Jedno-
denní prázdninové aktivity pro 
děti velmi ocení pracující rodi-
če, kteří mají o své dítě postará-
no a odpoledne si je vyzvednou 
tak, jakoby chodilo do školy. 

Přijměte před odjezdem něko-
lik užitečných rad.

■  nerozšiřujte informaci, že odjíž-
díte na delší dobu mimo bydliště

■  nezatahujte v oknech závěsy  
a rolety

■  použijte časový spínač pro ná-
hodné rozsvěcení světel či za-
pnutí rádia

■  požádejte důvěryhodné sousedy 
o pravidelné vybírání poštovní 
schránky

■  požádejte příbuzné, aby pravi-
delně kontrolovali váš byt či 
dům

■  pověste na balkon několik kusů 
staršího oblečení a požádejte 
příbuzné, aby prádlo několikrát 
obměnili

■  použijte TV simulátor - produ-
kuje světlo, které vytváří dojem, 
že je Vaše televize zapnutá

■  zkontrolujte uzavření oken  
a dveří

■  nenechávejte v blízkosti domu 
žebříky

■  uschovejte cennosti v bankovní 
bezpečnostní schránce

■  poznačte si výrobní čísla elek-
troniky a udělejte si fotodoku-
mentaci

16. srpna v 16:00 hodin v Letním amfiteátru v Bílině proběhne 
2. ročník populární akce Táborák 2014. 

Těšit se můžete na pestrý pro-
gram, chybět nebude ani Dáda 
Patrasová a žížala Jůlie. 
V rámci country odpoledne bude 
pro děti připraven i doprovodný 

program: konéci, skákací hrad, 
dětské soutěže, rodeo býk a opé-
kání buřtů. 
Vstupné: 60,- Kč 
(děti do tří let vstup zdarma)

Dechovka v proluce
Kulturní centrum Kaskáda  
v Bílině zve všechny přízniv-
ce kvalitní dechové hudby 
na pravidelná setkání s de-
chovkou. 

Tyto koncerty se konají v prolu-
ce na náměstí pravidelně každý 
týden, budou se střídat čtvrtky  
a soboty. Nejbližší program: 
21. 8. 2014 (16:00–18:00 hodin), 
30. 8. 2014 (14:00 –16:00 hodin).
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Sokol Bílina bude otevírat kroužek pro předškolní děti
Od září 2014 otevírá Tělocvičná jednota Sokol Bílina nový pohybově-turistický kroužek pro předškolní děti ve věku od 
3 do 6 let pod názvem Sokoláček. V rámci tohoto kroužku bude probíhat jednou týdně pohybové cvičení v tělocvičně při 
ZŠ Za Chlumem a nepravidelné pěší, cyklo či vodácké sportovně-turistické výlety. 

Tímto srdečně zveme všechny 
děti s rodiči, kteří mají rádi 
pohyb a turistické výlety. Cvi-
čení bude probíhat každý pá-
tek od 16:00 do 17:00 hodin 
ve výše uvedené tělocvičně 

při Základní škole. Výlety vše-
ho druhu budou probíhat nepra-
videlně během školního roku,  
v případě zájmu i v době prázd-
nin. Termín prvního tréninku 
bude uveřejněn na stránkách  

www.sokolbilina.cz nebo na 
facebookovém profilu – Soko-
láček. Veškeré informace Vám 
rádi také sdělíme na tel. čísle 
608 963 059.
Budeme se těšit

Radek Nedbálek 
a Magdalena Nedbálková

Sokoláček je finančně podpo-
rován Městem Bílina, za což 
moc děkujeme !!!

Quo vadis, volejbale, i bílinský???
Otázka položená v nadpisu mého zamyšlení, česky znějící „Kam 
kráčíš, volejbale?“ se stává evergreenem mých častých rozhovorů 
s bílinskými spoluobčany, kteří jsou pamětníky poměrně nedáv-
ných dob, kdy aktivní volejbalový oddíl již zaniklé TJ Lokomoti-
va připravoval pro sportovní veřejnost našeho města každý rok 
celou řadu kvalitních sportovních akcí. 

Mám namysli nejen mistrovská 
utkání družstva žen ve II. národní lize 
(ženy dokonce po 3 sezony startovaly  
v I. národní lize), dlouhodobé pů-
sobení dorostenek v I. dorostenec-
ké lize. Naše dorostenky se staly 
v roce 1967 mistryněmi Česko-
slovenska ve volejbalu v kategorii 
staršího dorostu. Úsilím během 
padesátileté existence oddílu volej-
balu vzniklo v Tyršově zahradě na 
české poměry skvělé sportovní za-
řízení s výborným zázemím šaten  
s koupelnami, kanceláří a klubov-
nou pro rozhodčí při větších akcích. 
Díky těmto nesporným přednostem 
volejbalového areálu v Tyršově 
zahradě byl náš oddíl ústředními  
i krajskými orgány pověřován rea-
lizací významných volejbalových 
soutěží. Předkládám velmi stručný 
výčet těch nejlepších: Velký mezi-
národní turnaj juniorek „DRUŽBA“ 
trval 8 hracích dnů a byl středem 
zájmu široké bílinské sportov-

ní veřejnosti. Startovalo na něm  
9 reprezentačních družstev z celého 
světa (Kuba, SSSR, Korea, ČSSR). 
Reprezentace Kuby se za rok do 
Bíliny vrátila na čtrnáctidenní sou-
středění. Pohostinství bílinské Tyr-
šovy zahrady využila i reprezentace 
frankofonní části Belgie k týdenní-
mu pobytu a tréninku na našich kur-
tech. Belgičanky našemu družstvu 
pohostinství vrátily pozváním ke 
společnému soustředění v překrás-
ném sportovním středisku Woriken 
v Ardenách.
Orgány Českého volejbalového 
svazu (ČVS) pověřovaly náš oddíl 
uspořádáním soutěží na krajské  
i celostátní úrovni. Na finále mis-
trovství Československa zde hráli 
v družstvu Zbrojovky i budou-
cí mistři světa Petlák, Koudelka  
a Šenk. Dalšími velkými akcemi 
z pověření ČVS byly dva ročníky 
mistrovství republiky seniorek. 
V prvém ročníku naše senior-

ky zvítězily nad družstvy Brna  
a Plzně. Krajská sekce volejbalu 
využívala Bílinu k pořádání řady 
soutěží mládeže a dospělých, stej-
ně tak i školské orgány kraje vyu-
žívaly naše sportovní zařízení pro 
vrcholné školské soutěže. Kromě 
uvedených kolektivních výsled-
ků oddílu je na místě připome-
nout úspěšnou sportovní činnost 
jednotlivců: Pavla Křivánková 
– Šiklová byla v roce 1966 první 
dorosteneckou reprezentantkou 
našeho kraje. Stále pracuje jako 
předsedkyně okresní organizace 
ČSTV a předsedkyně SK Siad 
Bílina. Stejného úspěchu dosáh-
la i Marcela Paušová – Fiřtová. 
První kroky na volejbalových 
kurtech udělala i Lucie Václa-
víková, reprezentantka ČSSR  
a nejlepší hráčka ME. Dlouho-
letá trenérka našich skvělých 
družstev dorostenek Světla Jirás-
ková spolu s naší odchovankyní 
Vlastou Korandovou odehrála  
4 sezony v extraligovém druž-
stvu žen Arma Ústí n.L. Seni-
orky našeho oddílu (ženy nad  
40 let) jsou několikanásobnými 
přebornicemi Severočeského kra-

je a mistryněmi České republiky 
v prvním ročníku této soutěže. Ve 
finálovém mistrovství seniorek 
byla naše kapitánka Pavla Šiklová 
vyhlášena nejlepší nahrávačkou.  
V mužských kategoriích neby-
lo dosaženo stejných úspěchů 
především proto, že se nepoda-
řilo najít trenéra pro dlouhodo-
bou práci s dorostenci. Přesto 
odešla z Bíliny řada výborných 
volejbalistů do předních oddí-
lů kraje. Byli to pánové Kába  
a Cozl do Teplic, Pavel Pastyřík 
a Jindra Brunclík byli oporami 
nových družstev v národní lize. 
Nejdále to dotáhl nejmladší z Va-
choušků Slávek, který při nároč-
ném studiu vysoké školy stačil 
reprezentovat svou fakultu v nej-
vyšší naší soutěži – extralize. Od 
letošního roku hraje extraligu za 
družstvo Odolené Vody. Za dob-
ré výkony v družstvu ČZU Praha 
byl nominován do reprezentačního 
týmu českých vysokoškoláků na 
Univerziádu v loňském roce. Tolik 
asi velmi stručně k padesáti letům 
volejbalu v Bílině.

Jaromír Jirásek
Foto: Václav Weber

Hlavní kurt v Tyršově zahradě pokrývá tradiční antuka. Stejně jako 
pro tenisty má tento povrch i pro volejbalisty určité kouzlo. Je ale 
také náročnější na údržbu.

Zbylé dvě hřiště jsou již pokryté umělým povrchem, jedno jakýmsi 
kobercem zasypaným pískem (na foto) a druhé tvoří plastové části 
zapadající do sebe. Pády tu opravdu bolí a ne nadarmo si kurt 
vysloužil přezdívku struhadlo.
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Novinky ze zimního stadionu v Bílině
Informace o změnách, které čekají hráče i fanoušky ledního hokeje, ale také o veřejném bruslení přinášíme v rozhovoru s jednate-
lem Rekreačních a sportovních zařízení Mgr. Petrem Boudou 

Letošní nová hokejová sezó-
na přináší několik změn. Ty 
se týkají i rozměrů kluziš-
tě. Bílina nebude výjimkou. 
Můžete nám zkusit popsat ty 
hlavní změny, které nasta-
nou, až se začne vyrábět led? 
Kongres IIHF, pořádaný v květ-
nu 2014 při mistrovství světa  
v Minsku, schválil s platností 
od sezóny 2014/15 rozšíře-
ní koncových pásem a po-
sunutí modrých čar směrem 
ke středu. Modré čáry tak 
budou nově umístěny 22,86 
metru od zadního mantinelu  
a v útočném pásmu tak 
vznikne větší prostor 
pro kreativitu útočníků  
a zvětší se nároky na hru  
a pohyb obránců. Tato změ-
na platí ve všech soutě-
žích řízených ČSLH, tedy 
i pro zimní stadion v Bí-
lině. Zde konkrétně došlo 

ke zkrácení středního pásma  
o 4,20 metru. Pro provozovatele 
zimních stadiónů z usnesení tedy 
vyplývá povinnost přemalovat  
v souladu s tímto usnesením mod-
ré čáry a body pro vhazování ve 
středním pásmu.

Kdy se ledová plocha v Bílině 
začne letos vyrábět a kdy se bude 
bruslit?
S přípravou ledové plochy se 
začalo již v pátek 1. srpna, a to  
s ohledem na pořádání hokejových 
kempů mládeže a zahájení trénin-
ků A – mužstva od 10. 8. 2014.

Jak bude v letošním roce probí-
hat veřejné bruslení?
Rádi bychom pokračovali stejně 
jako v uplynulé sezóně s brus-
lením pro veřejnost v úterý a ve 
čtvrtek s pevnou dobou konání, 
v pondělí a ve středu opět vy-
hradíme pevnou dobu pro brus-

lení základních škol. Vzhledem  
k termínům zápasů mládežnic-
kých mužstev v sobotu a v ne-
děli, budeme veřejné bruslení  
v těchto dnech zařazovat tak, jak 
nám to hrací plány soutěží umož-
ní. Samozřejmě budeme pamato-
vat i na hokej amatérský.

Objeví se i veřejné bruslení s ho-
kejkou?
Veřejné bruslení s hokejkami 
bude pokračovat stejně jako  
v loňském roce ve středu a v pátek 
v dopoledních hodinách.

Změní se ceny vstupného na ve-
řejné bruslení? 
Ceny veřejného bruslení, stejně 
jako cena půjčovného bruslí zů-
stanou na stejné výši jako v sezó-
ně 2013/14.

Bude něco nového na zimním 
stadionu? Opravovalo se něco? 

Před zahájením provozu pro-
bíhaly na zimním stadionu 
obvyklé servisní práce a to 
jak na zařízení strojovny, tak 
i na obou rolbách. O chla-
zení se tak v začátku sezó-
ny budou starat ještě stále  
2 pístové kompresory ČKD  
z roku 1974. Jednateli spo-
lečnosti se však ve spolupráci  
s městem podařilo získat dotač-
ní titul z Operačního programu 
Životní prostředí z prioritní osy 
snižování environmentálních 
rizik a zimní stadion tak bude 
v nadcházející sezóně 2014/15 
osazen novou kompresorovou 
jednotkou v ceně ca.4,5 mil. Kč 
z prostředků MŽP. Navíc náplň 
chladícího média bude v této 
kompresorové jednotce o 50% 
nižší, než ve stávající, což vý-
znamně zvýší bezpečnost pro-
vozu zařízení.

Karel Schön.

Bílinský polytan ukázal formu domácích atletů
V úterý 5. 8. proběhl na atletickém stadionu na Kyselce tradiční závod Bílinský polytan. V běžeckých i technických disciplínách se 
představili také atleti místního bílinského klubu AK Bílina. 

V běhu na 150 metrů sklízeli úspě-
chy Lukáš Húska, Petr Šroubek  
a Pavel Strnad, když v 1. běhu zá-
vodu obsadili 3.–5. místo s časy 
17.50 s, 17.56 s a 17.77 s. Běh 
vyhrál David Richter z Chebu  
s časem 16.82 s. Bílinští běžci se 
objevili i v dalších bězích. Mezi 
ženami měla Bílina v běhu na 150 
metrů jedinou zástupkyni – Elišku 
Michálkovou. Ta skončila šestá 
ve druhém běhu s časem 21.91. 

Vítězka prvního běhu a celého 
závodu Markéta Petrikovičová  
z Chebu přitom zaběhla 150 metrů 
dlouhou trať za 19.73 s. Bílinský 
běžec Hakim Saleh získal cenné 
prvenství v běhu na 500 metrů 
a to s časem 1:05.98. V prvním 
běhu s ním závodili také bílinští 
Jiří Doležal a František Podrou-
žek, kteří s časy 1:07.56 a 1:10.16 
skončili třetí a čtvrtý. Běh na 500 
metrů ženy vyhrála domácí Kate-

řina Sentenská s časem 1:21.28. 
Závod na kilometr jednoznačně 
ovládli domácí běžci. Zvítězil Fi-
lip Žižka s časem 2:29.53 a těšně 
za ním skončili Filip Hradil a Aleš 
Filingr. V kategorii žen vyhrála 
běh na 1000 metrů také domácí 
Lucie Lokšanová s časem 3:03.08 
a hned za ní doběhla oddílová ko-
legyně Kateřina Tvrzníková. Ve 
skoku dalekém v mužích první 
dvě místa obsadili také domácí 

atleti – Petr Šroubek s výkonem 
6.44 m a Pavel Strnad se skokem 
do dálky 6.25 m. Vrh koulí patřil 
ostřílenému bílinskému atleto-
vi Liboru Bařtipánovi, který ve 
svém závodu neměl konkurenci  
a zvítězil vrhem do dálky 13.75 
m. Stejně tomu bylo i u hodu 
diskem, kdy Libor Bařtipán jako 
jediný účastník této disciplíny vy-
hrál s hodem 37.85 m.

simi
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Sobota 16. 8. 2014 Bílinská půlka

Bílinský bikros opět sbíral cenné kovy
Červenec je již každoročně měsícem, kdy se na bikrosových závo-
dech bojuje o mistrovské tituly, ať už na národní scéně, tak i na té 
světové. První červencovou sobotu bylo na programu Mistrovství 
České republiky na výborně připravené dráze v Praze Řepích. 
Bílinský oddíl zde měl již svou klasickou sestavu. 

V kategorii 7 let to byl David 
Adámek, na kterém je vidět 
ohromná píle a zlepšení. Daví-
dek svou úspěšnou jarní sezónu 
završil krásným třetím místem,  
z čehož byl maximálně spokoje-
ný. Dalším jezdcem, který mohl 
sahat po pódiovém umístění, 
byl ostřílený Pavel Jindřich. Ten 
ve své kategorii 11 let hladce 
postoupil do finále, kde obsa-
dil nepopulární bramborovou 
pozici. Bílinský trenér Zdeněk 

Chalupný opět oprášil své crui-
ser kolo a pokusil se vybojovat 
tolik vytoužený mistrovský dres 
v kategorii Cruiser 30–39 let. Fi-
nále odstartoval na jedničku, ale  
v polovině trati udělal menší chy-
bu, která ho stála hned dvě po-
zice. Připojil se tak k Davídkovi  
a z Řep si odvezl bronzovou 
medaili. Na národním šam-
pionátu nemohli chybět dva 
ostřílení matadoři z bílinského 
klubu, Michal Schuran a Ma-

těj Chalupný. Michal závodil  
v kategorii Junior men, kde se 
tzv. utrhl od startu a všem sou-
peřům ujel. Bohužel ho ve druhé 
zatáčce tvrdě atakoval jezdec za 
ním a Michal se ocitnul mimo 
trať. Rychle se stihl vrátit na trať  
a urval z toho již třetí bronz 
pro Bílinu. Nakonec elitní jez-
dec Matěj Chalupný, startující  
v kategorii Elite men, hladce 
postoupil až do velkého finále, 
kde ho čekala menší technická 
zrada. Ve snaze odjet od startu 
co nejrychleji Matěj vytrhl nohu  
z nášlapného pedálu a ztratil tak 
drahocenné vteřinky. Ztrátu se 
pokoušel dojet, ale v první zatáč-
ce se připletl do kolize a závod 
pro něj skončil neuspokojivým  
7. místem, přestože ambice 
byly v elitní kategorii ty nej-
vyšší. Podtrženo sečteno, Bíli-
na si veze domů tři třetí místa, 

velice slušný výkon! Dva týd-
ny po uplynulé republice bylo 
na programu Mistrovství Světa  
v holandském Rotterdamu. Zde 
reprezentoval Bílinu pouze trenér 
Zdeněk Chalupný a to v katego-
rii Cruiser 30–34. Zdeněk se na 
světovém šampionátu objevil po  
18 letech a chtěl tak navázat na  
6. místo z roku 1996. Kvalifikační 
jízdy i čtvrtfinále se mu povedly  
a Zdeněk se prodral až do semifi-
nále mezi 16 jezdců světa. 
V semifinále se dlouho pohybo-
val na pomezí postupové příč-
ky, ale nakonec mu jedno místo 
k postupu chybělo. „Světová 
devítka se počítá.“, volal spo-
kojený Zdeněk svému bratrovi 
Matějovi ihned po skončení zá-
vodu. 

Radel Schuran, 
zástupce oddílu

 BMX Bílina
Závodníci bílinského klubu se svými poháry za úspěchy na 
Mistrovství České republiky

Zdeněk Chalupný, který je závodníkem a zároveň trenérem skvěle 
reprezentoval na šampionátu holandském Rotterdamu.

Tradiční oblíbený atletický mítink slaví letos již  
42. narozeniny. Od 15:30 hodin čeká všechny fanoušky atletiky 
jistě opět skvělá podívaná plná napětí. 

Padne rekord mítinku? Ten od 
roku 2009 drží Jakub Holuša s ča-
sem 1:48:41 a z žen od roku 2007 

Lenka Masná s časem 2:06:09. 
Přijďte fandit a povzbudit také 
bílinské atlety,.
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