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Závěr měsíce ledna byl opět  
ve znamení zápisů dětí do základních 
škol. V letošním roce to bylo celkem 
205 budoucích prvňáčků, kteří přišli k 
zápisu. Na Základní školu Aléská a Za 
Chlumem se dostavilo shodně 79 dětí. 
Na ZŠ Lidická bylo zapsáno 35 dětí. 
„Základní školy Aléská a Za Chlumem 
budou mít v září shodně tři první tří-
dy, na Lidické bude o jednu méně.,“ 
uvedla vedoucí odboru školství, kultury  

Děti během zápisů překvapily
a sportu Eva Böhmová. 

Podle učitelů, kteří se dětem 
věnovali, byly děti velmi šikov-
né a překvapily svými znalost-
mi. „Musíme pochválit všechny 
děti, byly velmi dobře připravené  
a je nám moc líto, že všechny ne-
můžeme z kapacitních důvodů při-
jmout,“ uvedla zástupkyně ředitele 
ZŠ Lidická Marie Sechovcová, pro-
tože právě na jejich školu se hlá-
silo více dětí, než mohli přijmout.  
„Po 28. lednu bude na našich 

webových stránkách i na vývěsce 
školy zveřejněn seznam registrač-
ních čísel přijatých žáků,“ doplnila. 

Během zápisů pomáhali učitelům 
žáci starších ročníků. Například na 
Aléské pobíhaly pohádkové postavy  
a pro budoucí školáky byly připra-
vené zajímavé hry. Na Lidické před-
vedli krátké divadelní představení. 

Základní škola Lidická již avizo-
vala první rodičovskou schůzku pro 
budoucí prvňáčky, která se bude 
konat 10. května 2016 od 16 hodin. 

Foto: Lada Laiblová

Lada Laiblová
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Sportovní nadšenci mohou 
cvičit na venkovní posilovně

Město Bílina se připojilo k řadě 
měst, kde vsadili na zdravý životní 
styl a iniciovalo vznik workouto-
vého hřiště, tedy venkovní posi-
lovny. Hřiště stojí na trase z města  
na Kyselku podél řeky Bíliny. Jedná se  
o soustavu hrazd, bradel, žebřin, 
horizontálních žebříků a jiných kon-
strukcí, kde široká veřejnost využije  
k posilování těla vlastní váhu. 

Podnět k výstavbě hřiště podali 
žáci gymnázia. „S nápadem přišel 
Marcel Alferi a Jakub Vokurka. Žáci 
jsou s hřištěm spokojení,“ řekl jejich 
učitel tělesné výchovy Martin Sýkora, 
který hřiště také sám vyzkoušel. „Jen 
doufám, že se podaří hřiště udržet  
v celistvém a nepoškozeném stavu,“ 
doplnil Sýkora. 

Mistostarostka Veronika Horová 
prozradila, že v této zóně se v bu-
doucnu počítá s rozšířením herních 
prvků. „K venkovnímu hřišti pro 
starší  děti a mládež přibude také hři-
ště pro  mladší děti.“ 

Venkovní posilovnu mohou vyžít 
děti i dospělí. Hřiště je ideálně situ-
ované v trase běžců, cyklistů nebo 
bruslařů.

ANKETA    

Lada Laiblová

Hlavní nádraží 
prochází 
částečnou obnovou

České dráhy se v loňském roce 
pustily do nejnutnějších oprav 
na vlakovém nádraží v Bílině. 
Opravy se dočkaly střešní pláště 
výpravní budovy za 1 200 000 ko-
run. V současné době se dokon-
čuje výměna skel nad vstupem 
do nádražní haly. S dalšími opra-
vami již České dráhy nepočítají.  
„S ohledem na prodej části závodu,  
a to převážně výpravných budov 
Správě železniční dopravní ces-
ty, se další opravy nepřipravují,“ 
uvedla mluvčí Českých drah Rad-
ka Pistoriusová. 

K prodeji a k převodu nádraž-
ních budov by mělo dojít během 
letošního roku. Informaci potvrdil 
mluvčí Správy železniční dopravní 
cesty, Marek Illiaš. 

Vlakové nádraží v Bílině bylo vy-
stavěno jako součást přeložky tratě 
z Mostu do Oldřichova. Dokončila 
se 8. dubna 1968 a pro Bílinu zna-
menala demolici starého nádraží 
Bílina – Město, přestavbu staré tra-
ti na vlečku a otevření nového ná-
draží společného s autobusovým. 
Ten den získalo bílinské nádraží 
poprvé v historii přímé spojení  
s Chomutovem, Mostem a Tepli-
cemi. 

(lal)

Foto: Lada Laiblová

Foto: V. Weber

Líbí se vám 
venkovní hřiště?
 Jiří Šmíd, (12 let)

Líbí se mi hod-
ně. Právě něco 
takového v Bí-
lině chybělo. 
Nejvíc se mi 
líbí hrazda. 

 Daniel Bečvařík, (11 let)
Hřiště je i na 
hezkém mís-
tě, dobře se na 
něm cvičí. Jen 
by se měla ješ-
tě upravit pří-
stupová cesta. 

Workoutové hřiště se bude rozšiřovat

Od 2. úno-
ra 2016 mo-
hou obyvatelé 
Bíliny využít 
s creeningo-
vého mamo-
g r a f i c k é h o 
vyšetření prsu 
v Hornické 
n e m o c n i c i  
s poliklinikou. 

Mamodiagnostické centrum v Bílině 
je detašovaným pracovištěm Mamo-
centra v Ústí nad Labem. Odborným 
garantem je MUDr. Petr Váša. „Scree-
ningové vyšetření se provádí jednou 
za dva roky na základě doporučení 
praktického nebo gynekologického lé-
kaře,“ uvedl jednatel společnost RNDr. 
Jaroslav Herzinger. Objednávky se při-
jímají každý pracovní den od 8 do 14 
hodin na tel. čísle 417 777 111 nebo 
417 777 232. Osobně se můžete ob-
jednat přímo v mamodiagnostickém 
centru Hornické nemocnice s polikli-
nikou. Ženám nad 45 let je mamogra-
fické vyšetření poskytováno zdarma, 
přesněji je hrazeno z prostředků zdra-
votních pojišťoven. Mamografické vy-
šetření je základní metodou vyšetření 
prsu, které včas odhalí nádor i přes to, 
že nemá žena žádné potíže.            (red)

V únoru se zahájil provoz 
momodiagnostického centra v Bílině
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Ulice zůstává obousměrná 
Bílinský zpravodaj 
roznášela pošta
Lednové vydání Bílinského zpra-
vodaje měly jednotlivé domácnosti  
v poštovních schránkách. Pro měs-
to je tentokráte roznášela Česká 
pošta. V předešlých měsících se 
jednalo o distribuční společnost. 
Pokud někdo nedostal Bílinský 
zpravodaj v lednu do schrán-
ky, mohlo to být z toho důvodu,  
že majitelé schránek nechtějí vha-
zovat letáky. Bohužel podle vnitř-
ních směrnic České pošty, je Bílin-
ský zpravodaj reklamní tiskovina. 
Dalším důvodem může být odci-
zení Bílinského zpravodaje přímo  
ze schránky.                                 (lal)

                    

Auta s přezdívkou 
na RZ v Bílině
Registrační značky se jménem 
nebo přezdívkou na přání, je mož-
né si zajistit od1.ledna 2016 v Bílině 
na dopravním odboru Městského 
úřadu v Bílině. Zájem o registrač-
ní značku na přání měli zatím čty-
ři řidiči. Dvě jsou zarezervované.  
Výroba značky trvá 15 dní a je 
možné objednat i různou velikost. 
Jeden kus značky vyjde majitele na 
pět tisíc korun. Nepovolují se vul-
gární výrazy, názvy skupin obyva-
tel nebo ochranné značky. Také se 
nesmí používat písmena G, CH, 
O, Q a W. V případě poškození, je 
možné nechat si vyrobit náhradní 
registrační značku na přání za 600 
korun, ale pokud se značka ztratí 
nebo ukradne, tak zaniká a náhrad-
ní již nelze vyrobit.                     (lal)

Obyvatel ve městě 
ubývá
Ve městě Bílina pomalu ubývá oby-
vatel. Zatím co v roce 2011 mělo 
město 15 928 obyvatel, v loňském 
roce se počet snížil na 15 299. K 
1. lednu 2016 zaznamenal odbor 
správní a vnitřních věcí na Měst-
ském úřadu v Bílině již 15 182 oby-
vatel. Největší pohyb lidí v rámci 
stěhování zaznamenali úředníci na 
Teplickém předměstí. V loňském 
roce se přistěhovalo do této lokality 
390 osob a odstěhovalo 442. Další 
oblíbenou bílinskou částí je Praž-
ské předměstí, kterou v roce 2015 
zvolilo pro své bydlení 58 osob.  
V témže roce se ale z této lokality 
odstěhovalo 84 lidí.                    (lal)

KRÁTCE

Nevhodné přecházení, nebezpečí 
srážky vozidla s chodcem nebo naje-
tí do opěrné stěny, tomu v současné 
době zabraňuje nové zábradlí v Mos-
tecké ulici. Město k tomuto kroku 
přistoupilo hlavně z důvodu bezpeč-
nosti. „Toto řešení bylo vyhodno-
ceno jako nejvhodnější pro zvýšení 
bezpečnosti přecházení,“ uvedla Jana 
Herzingerová z odboru nemovitostí 
a investic na Městském úřadu v Bíli-
ně. „Pravá strana komunikace v ulici 
Školní nesplňuje minimální paramet-
ry podle české státní normy pro pěší 
komunikace,“ upřesnila s tím, že vyš-
ší úroveň silnice je vybudována také 

Zábradlí zaručuje bezpečnost 
chodců, lidem se nelíbí

Foto: V. Weber

Foto: Z. TraxlerNa výjezdu směrem do Teplic se srazily dvě cisterny

z toho důvodu, že brání motorovým 
vozidlům najetí do opěrné stěny. 

Některých obyvatelům, kteří pra-
videlně touto cestou chodí se to, 
ale celé zdá nesmyslné. Většina lidí 
prostě zábradlí obejde a pokraču-
je směrem dolů po chodníku. Lidé 
argumentují tím, že se tam chodilo 
vždycky a nikdy to nikomu nevadilo. 
„Nevím co to má za význam zrušit 
přechod a dát zábradlí do chodníku,“ 
ulevila si obyvatelka Bíliny, která tě-
mito místy prochází pravidelně. Další 
zase namítala, že zábradlí by se moh-
lo dát i v Seifertově ulici u „Londonu“, 
kde sotva projde jeden člověk.      (lal) 

Ve Wolkerově ulici se bude zatím 
jezdit oběma směry.  V loňském roce 
se rada města usnesla nad tím, že vy-
hoví požadavku odboru dopravy na 
Městském úřadě v Bílině a opět se 
bude jezdit Wolkerovu ulicí v Bílině 
pouze jedním směrem od pivovaru 
na náměstí, jak bylo dlouhá léta zvy-
kem. Podle místostarostky Zuzany 
Bařtipánové, rada města přehodno-
tila svůj původní záměr a Wolkero-
va ulice zůstane zatím obousměrná. 
„Rada města se dohodla, že před 
samotným zjednosměrněním Wol-
kerovy ulice nejprve město nechá 
zpracovat studii zklidnění dopra-
vy v centru města,“ sdělila s tím,  
že aktuální dopravní situace v Bílině, 

a to zejména v odpoledních hodi-
nách, vedla radu města k rozhodnu-
tí pozastavit výkon usnesení a řešit 
problematiku komplexně včetně ná-
vaznosti na první etapu revitalizace 
Mírového náměstí. 

Nehody zablokovaly město

Problémy v dopravě nejsou na 
silnici 1/13 jen v odpoledních hodi-
nách. Zátěžovou zkouškou si prošel 
průtah městem v druhé polovině 
ledna. Ledová námraza, spěch a ne-
pozornost si v té době vybrali daň  
v podobě několika vážných doprav-
ních nehod a doprava na hlavním 
silničním tahu na Most a Teplice 
zcela zkolabovala. „Nejdříve havaro-
vala cisterna s etylenem u benzino-

vé pumpy, a protože bylo podezření 
na únik nebezpečné látky, silnice se 
musela okamžitě uzavřít,“ popsal 
ředitel Městské policie Petr Kollár. 
Ovšem za několik minut se stala dal-
ší dopravní nehoda na druhé straně  
u Kyselky, kde zasahovala nejen 
hasičská jednotka, ale také vrtul-
ník Zdravotnické záchranné služby. 
„Bohužel v tento den se stala další 
dopravní nehoda na hlavním tahu se 
smrtelným zraněním a doprava zcela 
zkolabovala,“ uvedl Kollár.

Nákladní vozy, autobusy a hlavně 
osobní vozy uvízly v městských uli-
cích do pozdních večerních hodin. 
„Jen ve Wolkerově ulici se stálo mi-
nimálně půl hodiny,“ řekla paní Eva, 
která bydlí na Pražském předměstí.
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Asistenti prevence kriminality pomáhají 
strážníkům Městské policie v Bílině

Město Bílina se od roku 2011 ak-
tivně zapojuje do programů preven-
ce kriminality Ministerstva vnitra.  
Zpočátku zaměstnávalo v rámci jed-
notlivých projektů čtyři asistenty 
prevence kriminality, v minulém roce  
k nim přibylo ještě dalších šest pra-
covníků. Tito zaměstnanci města 
nejsou strážníky ani čekateli, ale 
plní úkoly, které nejsou dle zákona 
o obecní policii svěřeny výhradně 
strážníkům či čekatelům. Práci asi-
stentů popsala preventistka Městské 
policie Bílina, Radka Marková. 

Jaký je cíl těchto projektů?

Hlavním cílem je snížení počtu 
spáchaných trestných činů a přestup-
ků v našem městě a zvýšení pocitu 
bezpečí obyvatel. V neposlední řadě 
jsou asistenti osobním příkladem 
motivace k zaměstnání pro osoby 
dlouhodobě nezaměstnané a obtížně 
zaměstnatelné.

Co konkrétně mají v náplni práce?

Asistenti dohlížejí u základních 
škol, před zahájením vyučování a po 
ukončení vyučování žáků, a to jak při 
přecházení vozovky, tak i nad bezpeč-
ností dětí při začínajících projevech 
šikany, rvaček, okrádání školáků, 
kouření dětí. Působí jako preven-

ce před distribucí omamných látek  
v okolí školy. Provádějí kontrolu he-
ren, zda se v nich nezdržují nezletilé 
osoby. Pohybují se po určené lokalitě, 
komunikují s občany, kontrolují do-
držování obecně závazných vyhlášek 
města, spolupracují s OSPOD a nere-
presivním způsobem se snaží zajistit 
dodržování právních norem.

Kde všude působí?

Všude v Bílině, kde je zapotřebí 
zvýšený dohled nad veřejným pořád-
kem, především v okolí základních 
škol, u přechodů pro chodce, v síd-
lištích, na nádraží a hřbitově. Dohlí-
žejí na zaparkovaná vozidla a zjišťují  
závady na veřejných komunikacích. 

Jak pomáhají samotným strážní-
kům?

Strážníkům pomáhají nejen svou 
každodenní činností u škol a na pře-
chodech, ale i dohledem v lokalitách, 
kde je to aktuálně potřeba. Jako pří-
klad můžeme uvést kontrolu hřbi-
tova v období „Dušiček“. Asistenti 
zajišťují dohled na hřbitově, přičemž 
strážníci nejsou blokováni pro výkon 
své práce v terénu. Také předávají 
strážníkům poznatky o zjištěných 
přestupcích, které se díky jejich míst-
ní a osobní znalosti daří lépe řešit.

Víte, co nejčastěji řeší?

Vzhledem k tomu, že pracovním 
nástrojem asistentů je především ko-
munikace, podílí se na mediaci vzni-
kajících problémů již v jejich počát-
ku. Řeší nejčastěji problémy obyvatel 
sídlišť na Teplickém předměstí, jako 
sousedské spory, nevhodné chová-
ní dětí, znečišťování veřejného pro-
stranství, kopání míčem do výloh, 
odhazování odpadků mimo sběrné 
nádoby, záškoláctví. Informují ob-
čany o nových vyhláškách. Často 
oznamují nálezy injekčních stříkaček 
strážníkům, kteří je sbírají a umis-
ťují do sběrných nádob určených  
k likvidaci. Opakovaným problémem 
je také odkládání objemného odpadu 
(nejčastěji nábytku) vedle kontejnerů.

Jak jsou placeni?

Asistenti nejsou placeni z městské-
ho rozpočtu, ale z dotací. V souvislos-
ti s tím, jaký projekt právě probíhá, 
vyplácí mzdové prostředky asistentů 
ministerstvo vnitra či úřad práce. 

Využívají služebnu na Teplickém 
předměstí?

Služebna na Teplickém předměstí 
je určena jako kontaktní místo pro 
občany, ale i jako zázemí pro asistenty 

Foto: Lada Laiblová

a strážníky v sídlišti. V současné době 
jsou občanům asistenti k dispozici na 
služebně každý pracovní den dopole-
dne od 09.30 do 10.30 hod. 

Někteří lidé se ptají, proč jezdí auto-
busem?

Jde o asistenční jízdy ve spoluprá-
ci s dopravcem.  V ranních hodinách 
pravidelně vykonávají v MHD dohled 
nad chováním žáků cestou do školy.

Kolik jich v současné době pracuje  
u MP Bílina?

V loňském roce jsme měli deset 
asistentů prevence kriminality. S kon-
cem roku skončil i jeden z projektů 
APK a s ním pracovní poměr čtyřem 
asistentům. V současnosti probíhají 
potřebné schvalovací procesy a jed-
nání s úřadem práce o zaměstnání 
čtyř asistentů prevence kriminality.

Veřejnost si již na asistenty strážníků 
zvykla? 

Počátky asistentů nebyly lehké, 
obyvatelé města si pomalu zvykali, ale 
postupně se na asistenty začali sami 
obracet se svými problémy, dokonce  
i mimo jejich pracovní dobu.  

(red)

Z leva Radek Ganyo, Marie Siváková, Jan Kabát, Imrich Dančo
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Z deníku Městské policie Bílina

Řídili i přes zákaz
Z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání je podezřelý 
30letý muž, který si sedl za volant 
auta, ačkoliv má vysloven zákaz ří-
zení všech motorových vozidel. V 
sobotu večer ho kontrolovala hlídka 
bílinských strážníků, kteří na místo 
přivolali policisty, ti muži následně 
sdělili podezření z přečinu, za který 
může jít až na dva roky do vězení. 

Vloupal se do domu
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se vloupal do rodin-
ného domu v Bílině. Zloděj vnikl na 
dvůr a následně se oknem vloupal 
do domu, kde odcizil finanční ho-
tovost a osobní doklady. Celková 
škoda byla vyčíslena na více jak de-
vět tisíc korun. Pokud bude pachatel 
vypátrán, hrozí mu trest odnětí svo-
body až na tři roky.

Lapka měl smůlu    
Smůlu měl teprve 19letý recidivista, 
který kradl v bílinském supermar-
ketu. Podezřelý si vzal z regálu šest 
balení kávy v hodnotě téměř 800 
korun a s „kořistí“ chtěl prodejnu 
opustit bez zaplacení. Když však 
podlézal vstupní turniket, kterým 
chtěl uniknout, zboží se mu roz-
sypalo na zem. Z prodejny se mu 
ani nepodařilo utéct, protože ho 
na místě zadržel pracovník ostra-
hy. Mladému zloději, který už byl 
v minulosti za krádeže odsouzen 
podmíněně, k obecně prospěšným 
pracím i k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody, hrozí až tříleté vě-
zení.

Spravedlnosti 
neuniknou
Policisté dopadli dvojici zlodě-
jů, kteří v polovině loňského roku 
kradli v bílinském supermarketu. 
Zatímco se šestatřicetiletý muž sna-
žil rozptýlit pozornost pracovníka 
ostrahy, jeho 30letá spolupachatelka 
vložila do krabice přes čtyři stovky 
balení bonbonů, dvoje nudle,  rýži 
a krabici se zbožím pak podstrči-
la pod vstupním turniketem ven z 
prodejní plochy. Sama pak prošla 
přes pokladnu a zamířila ke vstup-
nímu turniketu, kde vzala krabici a 
odešla k východu z prodejny, kde se 
k ní připojil její komplic. Pozorný 
pracovník ostrahy se ale nenechal 
ošálit a pachatele u východu době-
hl. Podařilo se mu pouze vytrhnout 
jim krabici s lupem, zloděje se mu 
však i s ohledem na výhrůžky z je-
jich strany zadržet nepodařilo. To už 
byla práce policistů, kteří po něko-
likaměsíčním vyšetřování zjistili je-
jich totožnost a oba spolupachatele, 
kteří do Bíliny přijeli krást z Mostu, 
obvinili z přečinu krádeže. 

(PČR)

KRIMI

Strážníci pomáhali záchranářům

Městská policie Bílina byla požá-
dána Záchrannou službou o pomoc 
při přepravě pacienta se srdeční pří-
hodou, kterého bylo potřeba snést 
po schodech ze čtvrtého patra pane-
lového domu. Operační pracovník 
na místo vyslal hlídku, která záchra-
nářům zcela samozřejmě pomoc po-
skytla. Strážníky za několik dní velmi 
potěšil nečekaný telefonát, ve kterém 
pacient poděkoval strážníkům za 
pomoc. Nestává se totiž tak často,  
aby strážníci za obdobnou, pro ně běž-
nou činnost, dostávali poděkování.  
Pacient dále uvedl, že až bude pro-
puštěn z nemocnice, rád by strážní-
kům poděkoval osobně. 
 

Ilustrační foto

Nebezpečný muž je již v rukou 
policie

Když se neznámý muž s plným 
batohem na zádech a s naditou ige-
litovou taškou pohybuje uprostřed 
noci mezi domy, přičemž po spatření 
hlídky MP se snaží nenápadně vytra-
tit, znamená to pro strážníky výzvu 
ke kontrole. Obvykle se v takových 
případech jedná o osoby, které mají 
pádný důvod se s hlídkou MP nese-
tkat. Tak tomu bylo i první noc letoš-
ního roku, kdy se mladík, obtěžkán 
výše zmíněnými zavazadly, promená-
doval po jednom z bílinských sídlišť. 
Podezření se potvrdilo záhy. Strážníci 
zjistili, že po mladíkovi bylo předcho-
zí den vyhlášeno celostátní pátrání, 
přičemž byl označen jako osoba ne-
bezpečná. Muž skončil na Obvodním 
oddělení Policie ČR, kde si jej policis-
té převzali k dalšímu opatření. 
 
Opilec si ustlal na silnici

Na operační středisko MP Bílina 
se obrátil oznamovatel, který uvedl, 
že na jednom z bílinských sídlišť leží 
na silnici muž. Na místo byla okamži-
tě vyslána hlídka. Situace, kdy osoba 
leží ve vozovce, bývá obvykle závaž-
ná. Jednalo o podvečerní hodiny, 
kdy byla již tma, a hrozilo, že muže 
přejede některé projíždějící vozidlo. 
Strážníci měli pouze informaci o le-
žícím muži. Muž mohl sám pouze za-

kopnout a upadnout nebo upadnout 
následkem nějaké zdravotní indispo-
zice. Mohl však být sražen vozidlem. 
Proto k obdobným hlášením hlídky 
vyjíždějí prioritně. V tomto případě 
se však ukázalo, že muž byl „pouze“ 
pod vlivem alkoholu. Bohužel jeho 
aktuální stav si vyžádal lékařskou po-
moc, kterou strážníci, pro podezření 
z otravy alkoholem na místo přivola-
li. Muž může hovořit o velikém štěstí,  
že si jej oznamovatel všiml, zavolal 
pomoc a že ho mezitím nikdo nepře-
jel. Hlídka MP pomohla muže naložit 
do sanitky, která jej převezla do pří-
slušného zdravotnického zařízení. 

(MP Bílina)

Na mladíka z Bíliny čekalo ne-
příjemné probuzení. V mrazivém 
lednovém ránu pospával na chodbě 
panelového domu, kde si ho všimla 
procházející obyvatelka, která zavo-
lala na Městskou policii v Bílině. Po 
přijetí oznámení se na místo vydala 
hlídka strážníků, která muže probu-
dila, a po provedené lustraci zjistila, 
že se jedná o osobu hledanou Policií 
české republiky. Muž skončil na ob-
vodním oddělení PČR, kde si jej poli-
cisté převzali k dalšímu opatření.

Hledaný delikvent spal v chodbě
Místo mečů použili zářivky

Operační pracovník městské po-
licie přijal v odpoledních hodinách 
telefonické oznámení o řádění party 
výrostků. Na hlídku strážníků vysla-
nou nedaleko centra města čekalo 
překvapení. Na místě se čtyři osoby 
„šermovali“ zářivkovými trubicemi, 
ze kterých odpadávaly úlomky skla  
a kovové koncovky. Všude kolem le-
žely střepy. Na otázku po důvodu své 
činnosti chlapci neměli odpověď. 

Krabici se zářivkovými trubicemi 
si bez vědomí majitele odnesli z místa 
pro ukládání elektroodpadu v neda-
leké prodejně. Svým chováním se do-
pustili několika přestupků. Strážníci 
je, vzhledem k jejich nízkému věku, 
předali rodičům poté, co nepořádek 
po sobě uklidili. U povedené partič-
ky se nejednalo o první případ naru-
šování veřejného pořádku, proto je 
čeká ještě dohra na sociálním odboru 
MěÚ.

(MP)
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INFORMACE

Živnostníci pozor na poplatky
Městský úřad Bílina – obecní živ-

nostenský úřad se již delší dobu se-
tkává s podněty a dotazy začínajících 
podnikatelů, kteří obdrželi od růz-
ných společností konkrétní nabídky 
spočívající v úplatném zápisu pod-
nikatele do určitého registru nebo 
evidence (uzavření smlouvy o úplat-
né registraci). Uvedený typ nabídek 
podnikatelům může vést k mylnému 

Novinky ze zákona 
č. 133/2000 Sb.

Odbor správní a vnitřních věcí 
na Městském úřadě v Bílině pro-
vádí kontrolu jednotlivých ulic 
ve městě. Jedná se především  
o správné pojmenování ulic a jejich 
označení. „Místním šetřením jsme 
zjistili, že některé označení ulice 
jsou špatně pojmenované, nečitel-
né nebo chybí,“ vysvětlila vedoucí 
odboru správních a vnitřních věcí 
Petra Krejčová. „Dále chybí info-
systémy, které označují směr okol-
ních ulic a objektů. Některé jsou 
špatně čitelné a některé cedule jsou 
i špatně umístěné,“ doplnila. 

Postupnou obnovou by také měly 
projít směrové ukazatele jednotlivých 
ulic. Změna ulice v občanských prů-
kazech obyvatel, kde dojde ke změně 
názvu, je bezplatná.

Některé ulice dostanou správný 
název a opraví se cedule

Lada Laiblová

názoru, že se jedná o další zákonem 
stanovený poplatek. Žádná taková 
zákonem stanovená povinnost nee-
xistuje. V daném případě se jedná vý-
lučně o soukromou podnikatelskou 
aktivitu těchto společností. Je pouze 
na podnikateli, zda bude na tuto na-
bídku reagovat. Předmětem správní-
ho poplatku souvisejícího se vznikem 
živnostenského oprávnění je ohlášení 

živnosti nebo žádost o koncesi. Ten-
to správní poplatek je vybírán pouze 
obcí, která vykonává státní správu v 
oblasti živnostenského podnikání. 
Samotné provedení zápisu podnika-
tele do živnostenského rejstříku není 
zpoplatněno! 

Lenka Haišová, DiS., 
pracovník registrace ObŽÚ Bílina

Novinky ze zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a o rodných 
číslech a o změně některých záko-
nů (zákon o evidenci obyvatel)

Ukončení trvalého pobytu 
na území ČR
- písemně ohlašovně v místě trva-
lého pobytu. 
- správní poplatek 100,- Kč (dle 
zákona 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích)
- na zastupitelském úřadu ČR v za-
hraničí – správní poplatek 300,- Kč 
(dle zákona 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích)

Zrušení trvalého pobytu 

- za každou osobu uvedenou v ná-
vrhu na zrušení údaje o místu trva-
lého pobytu
- správní poplatek 100,- Kč (dle 
zákona 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích)

Informace pro občany ČR 
s trvalým pobytem v sídle 
ohlašovny

- Pokud má občan ČR evidovanou 
adresu trvalého pobytu na sídle 
ohlašovny Městského úřadu Bíli-
na, Břežánská 50/4, jsou pro něj od  
-1. 1. 2016 ukládána oznámení  
o uložení zásilky a výzvy s pouče-
ním na podatelně tohoto úřadu. 

Foto: Lada LaiblováUlici V parku najdeme v Bílině hned dvakrát

Již nevyhovující označení ulice

FINANČNÍ ÚŘAD 
územní pracoviště v Bílině 

Žižkovo náměstí 61/2

Bílina 418 01 Bílina 1                                         
     

Kontakty

• Tel.:417 816 303
• podatelna2502@fs.mfcr.cz
• www.financnisprava.cz
• www.daneelektronicky.cz-elek-
   tronická podatelna
• kvan57b - datová schránka

Provozní doba - Podatelna

PO 08:00-17:00 hod.

ÚT 08:00-15:30 hod.

ST 08:00-17:00 hod.

ČT 08:00-15:30 hod. 

PÁ 08:00-14:00 hod.

Žádáme obyvatele města Bíliny, po-
kud mají ve své ulici nečitelnou ceduli 

s ulicí nebo chybí, aby tuto skutečnost 
oznámili na e-mail: krejcova@bilina.cz.
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Kotlíkové dotace jsou již v běhu. Ústecký 
kraj rozdělí až 162 milionů korun

Zájemci o výměnu starého kotle 
za nový, ekologičtější, na něj mohou 
získat dotaci až do výše 127 500 Kč. 
Příjem písemných žádostí již začal na 
krajském úřadě v Ústí nad Labem od 
25. ledna a potrvá až do 31. března 
2016 do 15:00 hodin.

Kdo může žádat?

Žadatelem může být fyzická osoba 
vlastníci rodinný dům o maximálně 
3 bytových jednotkách v Ústeckém 
kraji a nemovitost žadatele musí být 
zapsána v katastru nemovitostí pod 
pojmem „rodinný dům“ nebo „byto-
vý dům“.

Na co lze tedy získat dotaci?

Žádosti lze pouze podat na výmě-
nu stávajícího kotle na tuhá paliva  
s ručním přikládáním za nový na 
hnědé uhlí, biomasu či dřevo, který je 
na seznamu podporovaných výrob-
ků. Dotace platí i na tepelná čerpadla. 
Nově je však potřeba provést alespoň 
jedno úsporné opatření. Pokud dům 

Co je třeba udělat před podáním žá-
dosti o dotaci?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze sezna- 
mu podporovaných výrobků. 
• Připravit fotodokumentaci stávající-
ho kotle napojeného na otopnou sou-
stavu a komínové těleso. 
• Zajistit Průkaz energetické nároč-
nosti budovy (PENB) na stupeň „C“ 
nebo podat žádost do Nové zelené 
úsporám nebo kontaktovat ener-
getického specialistu pro Potvrzení  
o vhodnosti tzv. mikro energetických 
opatření. 
• Vyplnit žádost o dotaci. 
Kde se dostane formulář žádosti  
o dotaci?

Formulář žádosti o dotaci a další 
požadované přílohy jsou uveřejněny 
současně s vyhlášenou výzvou kraje na 
jeho webových stránkách, příp. jsou k 
vyzvednutí v papírové formě v budově 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

nesplňuje energetickou třídu C, sta-
čí mít podanou žádost do programu 
Nová zelená úsporám nebo uskuteč-
nit alespoň jedno mikro energetické 
opatření (vyměnit okno, utěsnit okna 
a dveře apod.). O dotaci mohou požá-
dat lidé, kteří si už kotel koupili a mají 
fakturu s datem od 15. července 2015, 
i ti, kteří nákup teprve plánují. 

Jaká je výše dotace? 

Maximální způsobilé výdaje,  
ze kterých bude hrazena procentuální 
dotace, jsou 150 000 Kč.

Podpořené zdroje a výše dotace: 

• Kotel výhradně na uhlí 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + bioma 
sa), plynový kondenzační kotel - 75 % 
• Kotel výhradně na biomasu a tepel-
ná čerpadla - 80 %
• Bonus 5% pro výměnu kotle  
v obcích spadajících do prioritního 
území, kam patří také město Bílina  
a obce Hostomice, Světec, Hrobčice, 
Ledvice a Ohníč. 

Město Bílina to má černé na bílém. 
Starosta Oldřich Bubeníček získal cer-
tifikát za nejhezčí vánoční strom 2015 
od šéfredaktora webového serveru Se-
veroceskydenik.cz Radka Pešouta.

Bílina obdržela 
certifikát za nejhezčí 
vánoční strom

Kde se naleznou potřebné informa-
ce?

Na webových stránkách Ústeckého 
kraje  www.kr-ustecky.cz v sekci Dota-
ce a granty).  
Kdo Vám ještě může poradit?

Krajský úřad Ústeckého kraje, Od-
bor strategie, přípravy a realizace pro-
jektů

Kontaktními osobami jsou: 
Ing. Jiří Miler, 475 657 339, 
miler.j@kr-ustecky.cz 
Ing. Michaela Bartošová, 475 657 279, 
bartosova.m@kr-ustecky.cz 
Ing. Darja Boudníková, 475 657 986, 
boudnikova.d@kr-ustecky.cz 
Ing. Eliška Martínková, 475 657 988, 
martinkova.e@kr-ustecky.cz 
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, 
475 657 583, haramiova.k@kr-ustecky.cz

Pro bílinský strom hlasovalo  
32 procent čtenářů a tím překonal 
vánoční stromy v Teplicích, Dubí, 
Duchcovu a Oseku.

Foto: K. Žofková

DNE 1.3.2016 BUDE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 
UZAVŘENA HLAVNÍ POKLADNA NA MĚÚ BÍLINA. 
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Lada Laiblová

KULTURNÍ SERVIS

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 12. únor/20.00 hodin

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINY

Večerem bude provázet Big Band BONIT Teplice.
Hostem večera zpěvačka a herečka Yvetta Blana-

rovičová, moderátorem Roman Lukáš.
Vstupné: 200,- Kč. Předprodej a rezervace 

vstupenek v Informačním centru Bílina.

Středa 24.únor/17.00 hodin
DAKAR ZE ZÁKULISÍ aneb Dobrodružství 

s cejchem smrti

Jedinečný zábavný pořad s historkami těch, kteří 
jsou na Dakaru jako doma.

Pořadem provází moderátor a reportér Jan Říha. 
Bonusem je divácká soutěž o hodnotnou knihu 

o Rallye Dakar.
Vstupné: 50,-Kč

Neděle 21.únor/15.00 hodin

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Soutěžní odpoledne s diskotékou pro děti s DJ 

JIRKOU FAITEM. 
Vstupné: 30,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Úterý 23.únor/19.00 hodin

BYT NA INZERÁT

Divadelní společnost HÁTA Praha
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronají-
má ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu 
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, 
malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. 

O tom, že soužití žen takto rozdílných tempera-
mentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice 
hry. Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková/ 

Ivana Andrlová / Veronika Jeníková
Marcela Nohýnková / Vlasta Žehrová/ Lucie 

Svobodová / Olga Želenská/ 
Martin Zounar/ Marcel Vašinka/ Zbyšek Pantů-

ček/ Filip Tomsa / Martin Sobotka
Vstupné: 250,- a 150,- Kč. Senior pas. 

Předprodej a rezervace vstupenek v Informačním 
centrum Bílina.

KULTURNÍ CENTRUM BÍLINA 
PŘIPRAVUJEME NA Březen 2016 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Úterý 15.březen/8.30 hodin

19. ročník 
PĚVECKÁ SOUTĚŽ BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

2015
Soutěž MŠ, ZŠ, Středních a Uměleckých škol ve 

zpěvu. Vstup pouze pro přihlášené účastníky.

Čtvrtek 24.březen/19.00 hodin
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

Fanny agentura Dana Homolová Praha
Jiří Just napsal příběh manželského páru „v kri-
zi“. Ona se věnuje naplno své manažerské práci, 

manžel skládá hudbu a stará se o domácnost  
i o její pohodlí. Nefunguje to. Najmou si 

hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu 
domácnost naruby a uvede je zpět do „štěstí 

manželského“. 

Vždy usměvavý a dobře naladě-
ný, takový je režisér Zdeněk Troška. 
Dobrou náladou hýřil také v Bílině, 
kde byl hlavním hrdinou zábavné-
ho pořadu Úsměvy Zdeňka Trošky.  
Pořad moderoval Marek Kališ, ale 
jak sám v úvodu naznačil, stačí pou-
ze Zdeňka uvést a pak se ke slovu již 
nedostane. Měl pravdu. Hlavní host 
chytil dech a diváci se bavili. „Přál 
bych si, abyste se ptali na cokoli  
a udělali z toho příjemné posezení,“ 
řekl směrem k divákům režisér a již 
se rozpovídal o zvláštních a humor-
ných dotazech, které někdy od diváků 
dostává. 

Mezi historkami vévodila drbna 
Kelišová, ale také zcela nové historky 
z natáčení. Z hlediště se někdo zeptal, 
jestli bude také točit Dědkovřesky. 
„Tak tento dotaz dostávám poměr-
ně často a zřejmě se tím budu vážně 
zaobírat,“ odpověděl Troška. Ještě 
před zahájením samotného pořadu 

Zdeňek Troška: Filmy točím pro 
lidi, ceny nesbírám

na sebe Zdeněk Troška prozradil,  
že hrozně rád vaří a jí úplně všechno. 
„Mě je to úplně jedno a jak říkáva-
la moje babička, prdel si to přebere, 
hlavně musí být polívka.“ 

Také Zdeněk Troška si pečlivě 
vybírá scénáře, které ho musí hned 
zaujmout na první čtení. „Pokud mě 

to přestane bavit, tak do toho nejdu.“ 
Každé natáčení si pamatuje a každé 
mu něco přineslo. 

Nejen zajímavé historky,  
ale také zajímavá setkání s růz-
nými lidmi. „Když mám čas, jez-
dím po amatérských divadlech, 
souborech a vybírám si herce  
do svých filmů,“ uvedl Troška, ktrý 
ale nezahálí a již připravuje další 
film. „Má pracovní název Strašidla  
a jedná se o současný příběh s pohád-
kovou zápletkou. Něco na způsob Sa-
xany,“ prozradil s tím, že premiéru by 
měl mít 18. srpna 2016. Také pracuje  
s dalšími náměty, jako je například 
Čachtická paní. 

Zdeněk Troška se pokouší tak 
trochu osamoceně o návrat filmů, 
které bývaly a stále jsou divác-
ky velmi oblíbené jako Páni kluci, 
Leť, ptáku leť nebo Ať žijí duchové.  
V současné době tento žánr té-
měř nikdo netočí. „Produkce o ně 
nemá nezájem, tvrdí, že by nikoho 
nezajímaly, to si tedy nemyslím.  
Naopak mi přijde nesmyslné točit stá-
le dokola rádoby intelektuální filmy  
o současných problémech,“ podotkl  
a dodal, že jim stejně pořádně nikdo 
nerozumí. 

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA 
(Městské divadlo) - TEL. 775 601 266

Pátek 12.únor/17.30 hodin
DO POSLEDNÍHO DECHU – 3D
USA/Drama/Thriller/. České titulky.
Hrají: Chris Pine, Ben Foster, Casey Affleck, Josh 
Stewart, Eric Bana …
Vstupné: 150,-Kč/P-12/

Pátek 12.únor/20.00 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ – 2D
ČR/ Muzikál/. České znění. Hrají: Vica Kerekes, Ro-
man Vojtek, Martin Písařík, Adam Mišík, Vladimír 
Polívka …
Vstupné: 110,-Kč/MP/

Sobota 13.únor/17.30 hodin
DEADPOOL – 2D
USA/ Akční / Fantasy / Sci-Fi/. České titulky. 
Hrají: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein. 
Vstupné: 110,-Kč/P-12/

Sobota 13.únor/20.00 hodin 
OSM HROZNÝCH – 2D
USA/Western/. České titulky.
Hrají: Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Kurt Ru-
ssell, Jennifer Jason Leigh ….
Vstupné: 110,-Kč/P-15/ 

Neděle 14.únor/15.00 hodin
ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA – 2D
USA/ Komedie / Rodinný / Hudební / Animovaný/. 
Český dabing. Vstupné:125,-/100,-Kč/MP/

Pátek 19.únor/17.30 hodin
ZOOLANDER 2 – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson, Will 
Ferrell, Christine Taylor,
Vstupné: 110,-Kč/P-12/

Pátek 19.únor/20.00 hodin
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – 2D
USA/ Dobrodružný / Drama / Western/. České titulky. 
Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gle-
eson, Will Poulter … 
Vstupné: 110,-Kč/P-15/

Pátek 19.únor/22.00 hodin
LES SEBEVRAHŮ – 2D
USA/Horor/. České titulky.
Hrají: Natalie Dormer, Taylor Kinney, Jukijoši Ozawa, 
Eoin Macken …
Vstupné: 100,-Kč/P-15/

Sobota 20.únor/17.30 hodin
DEADPOOL – 2D
USA/ Akční / Fantasy / Sci-Fi/. České titulky. 
Vstupné: 110,-Kč/112 minut/zvuk DD 5.1/P-12/

sobota 20.únor/20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ – 2D
ČR/Životopisný/Drama/. České znění.
Vstupné: 110,-Kč/P-12/

Pátek 26.únor/17.30 hodin
BOHOVÉ EGYPTA – 3D
USA/Fantasy/Dobrodružný/. České titulky.

Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Geoffrey 
Rush, Brenton Thwaites …
Vstupné: 150,-Kč/P-12/

Pátek 26.únor/20.00 hodin
DECIBELY LÁSKY – 2D 
ČR/ Komedie / Muzikál / Romantický/. České znění. 
Děj hudební filmové romance se odehrává v sou-
časHrají: Rudolf Hrušínský nejml., Ladislav Potměšil, 
Lucie Vondráčková ..
Vstupné: 120,-Kč/P-12/

Sobota 27.únor/15.00 hodin
ŘACHANDA – 2D
ČR/Pohádka/. České znění.
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamará-
dech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. 
Vstupné: 120,-Kč/MP/

Sobota 27.únor/17.30 hodin
DECIBELY LÁSKY – 2D 
ČR/ Komedie / Muzikál / Romantický/. České znění. 
Vstupné: 120,-Kč/85 minut/zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 27.únor/20.00 hodin
BOHOVÉ EGYPTA – 3D
USA/Fantasy/Dobrodružný/. České titulky.
Vstupné: 150,-Kč/P-12/

Neděle 28.únor/15.00 hodin
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK – 3D
Francie/Animovaný/Dobrodružný/. Český dabing.
Vstupné: 140,-Kč/MP/

Foto: Lada Laiblová
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17. 2. / středa od 15.30 hodin 
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 
odpolední pohádkové čtení 

Rodiče, přiveďte své děti do knihovny. 
Odpoledního předčítání krásných 

pohádkových knížek se ujme babička 
Eliška. Budeme si nejen číst, ale také 
si povídat a kreslit. Akce potrvá cca 
hodinu. Vhodná pro děti od 4 let. 

dětské oddělení MěK 
 

24. 2. / středa od 17 hodin
„Čaj o páté“ -

 
PYRAMIDY, OBŘI A ZANIKLÉ 
VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS

beseda pro veřejnost 
Lektorka: Hana Sar Blochová, publicist-
ka, autorka knih, zpěvačka, instrumenta-

listka, kunsthistorička 
Téma: Pyramidy a obři na našem území, 

podzemní města, dálkové chodby a 
labyrinty, technologická zázemí 

a stavby atlantského typu, cyklické 
katastrofy na Zemi, …. 

Na úvod vystoupí s krátkým programem 
žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. 

klubovna MěK                                                              
vstupné: 30,- Kč 

 
do 23. 3. 2016 

TADEÁŠ KUBASTA
Výstava fotografií Tadeáše Kubasty, 

absolventa bílinského gymnázia, kterého 
zajímá letectví a jehož fotografie jsou 
zaměřeny na tuto tématiku. Tadeáš se 

zúčastňuje různých soutěží a získal  
v této oblasti i mezinárodní ocenění.

Výstava v 1. patře centrální knihovny na 
Mírovém náměstí je zdarma. 

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Oznamujeme všem čtenářům,  

že v období od 1. 3. do 31. 3. 2016 
vyhlašujeme tzv. „čtenářskou amnestii“. 
Všichni zapomnětlivci mohou vrátit za-

půjčené knížky a časopisy bez sankčních 
poplatků. Pokud tedy patříte k těm, kteří 
máte nějaký restík a nevrátili jste zapůj-
čené tituly včas, využijte této možnosti.

PŘIVEĎ SVÉHO KAMARÁDA
V rámci celostátní akce „BŘEZEN - MĚ-
SÍC ČTENÁŘŮ“ jsme pro děti připravili 

akci s názvem „Přiveď svého kamaráda“. 
Každý registrovaný dětský čtenář, který 
přivede v průběhu měsíce března svého 
kamaráda do knihovny, aby se přihlásil, 
bude odměněn prodloužením své stáva-
jící registrace o půl roku. Nečtenář bude 

mít registraci také půl roku zdarma.

Návštěvníky kina vítaly filmové postavy

V loňském roce si odbyla premi-
éru další epizoda Star Wars: Síla se 
probouzí. V digitálním kině Bílina se 

na promítání připravili a návštěvníky 
tak vítali hlavní hrdinové. Stejně tak 
ve stylu 30. let se upravili zaměstnan-

ci KC Bílina pro premiéru dlouho 
očekávaného filmu v režii Filipa Ren-
če, Lída Baarová.                            (lal)

Od soboty 6. února 2016 je opět 
otevřená Městská knihovna v Bílině 
od 9 do 11 hodin. Sobotní provoz 
platí pouze pro centrální knihov-

Knihovna otevřela v sobotu
nu. Městská knihovna přistoupila  
k tomuto kroku na základě požadav-
ků čtenářů. Pobočky na Teplickém 
předměstí a Za Chlumem zůstávají  

Městská knihovna v Bílině srdečně zve 

středa 9. 3. 2016 od 17 hodin - „Čaj o páté“ se spisovatelkou

HANOU MARIÍ KÖRNEROVOU
Česká spisovatelka Hana Marie Körnerová, vlastním jménem Hana Křížková, psala od dět-
ství takzvaně do šuplíku. Patnáct let pracovala ve zdravotnictví a znalost prostředí zúročila 
v románu Prosím vás, sestřičko, se kterým uspěla v jedné z prvních literárních soutěží 

Knižního klubu.

První román Pán hor vyšel až v roce 1993. Oblíbe nou kulisou pro řadu jejích historických 
románů je Francie osmnáctého a devatenáctého století. Posledních patnáct let žije autorka 

trvale v Podkrkonoší. 

Na úvod vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině s krátkým programem.

v sobotu zavřené. Zatím se jedná  
o zkušební provoz.                           

(lal) 
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Agility, sport, který psi i psovodi milují

Stejně jako lidé i psi mají svou 
sportovní disciplínu. Agility je po-
měrně nová disciplína a jedná  
se o řadu překážek, které musí pes 
se svým psovodem zdolat. Jedním  
z nejlepších psovodů v České republi-
ce je Jakub Štýbr, který pochází z obce 
Lukov – Štěpánov. 

Trénujete u vás v obci kromě 
svých svěřenců i jiné psy?

Ano, trénují i jiné týmy, i když jich, 
především kvůli omezeným časovým 
možnostem, není mnoho. Jedna moje 
svěřenkyně akorát začíná soutěžit  
a druhá začne snad letos v létě.

Jaká rasa se nejvíce hodí na tento 
sport nebo jaké musí mít předpokla-
dy?

Nejrozšířenější plemeno je jedno-
značně border kolie, to ovšem nemusí 
vždy znamenat, že je to nejvhodnější 
plemeno. V agility soutěží tým (pso-
vod + pes) a rozhodující je právě 
vzájemná souhra. A podobně jako si 
rozumí někteří lidé a jiní ne, je to i se 
psy - ten, který vyhovuje jednomu, 

Profesionálně se agility nevěnuji, 
je to pro mě jen koníček a v podstatě 
se tomuto sportu ani profesionálně 
- ve smyslu, že by mě závodění živilo 
- věnovat nedá. Ani na těch největších 
závodech většinou není výhrou finanč-
ní částka, a pokud ano, tak spíše sym-
bolická. Ale je pravda, že někteří lidé se 
agility uživí jako trenéři, to ale není můj 
případ. Mojí obživou je příprava časo-
pisu zabývajícího se sportováním se psy 
- Psí sporty (www.psisporty.cz).

Budete někdy pořádat na Lukově 
závody v agilitách?

Na Lukově už jsme několikrát 
závody pořádali, bohužel v posled-
ní době nějak nezbyl čas. Chceme  
se k tomu ale vrátit, jelikož Lukov 
disponuje krásným sportovním  
areálem, kde jsme právě díky podpo-
ře obce Lukov měli možnost závody 
hostit. Tak snad letos na podzim. 
Diváckou atraktivitu nechť zhodno-
tí diváci, pro mě je to ten nejlepší 
sport, jaký existuje.

Z minulosti ale vím, že okolní 
svahy vždy zaplnili místní diváci  
a dle ohlasů se dobře bavili. 

(red)

nemusí „sedět“ jinému. Jinak se pro 
agility hodí jakýkoliv zdravý, tempe-
ramentní pejsek, který má chuť spo-
lupracovat. Klidně i kříženec z útul-
ku. Pak už je to jen otázka tréninku.

 
Agility lze provádět i pro zábavu? 

Vy se asi věnujete tomuto sportu pro-
fesionálně?

Agility lze dělat především pro 
zábavu a to primárně pro zábavu 
psa. Vzhledem k tomu, že kromě 
dovedností v překonávání určitých 
překážek rozhoduje rychlost, je fakt, 
že psa agility baví, to nejpodstatnější. 
Rychlost překonávání překážek totiž 
nezvýšíte ničím jiným, než tím, že je 
to pro psa ta nejlepší zábava.

Cyklostezka propojí Hrobčice a Bílinu
Síť bezpečných cyklostezek při-

pravují v Hrobčicích. Zatím se pou-
ze upravuje povrch a čeká se na lepší 
počasí. „Cyklostezka by měla vést od 
hrobčické střelnice až do Bíliny. Od-
padne tak jízda po silnici, která pro 
kola není příliš bezpečná,“ sdělila 
starostka obce Hrobčice Jana Syslová. 

Tím ale výstavba cyklostezek ne-
končí. V budoucnu by se měly vy-
budovat další, které budou vzájemně 
propojené. „Na Hrobčicku je hodně 
cest pro kola, ale jsou přerušené sil-
nicí. V rámci bezpečnosti bychom je 
chtěli propojit tak, aby na sebe lépe 
navazovaly,“ doplnila. 

(lal)
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Modernizace počítačové učebny ZŠ Lidická

ZŠ Lidická dokončila projekt Duhová dílna

V závěru roku 2015 získala ZŠ 
Lidická díky sponzorskému daru ve 
výši 320 000 Kč od  společnosti Seve-
ročeské doly, a.s. finanční prostředky 
na modernizaci počítačové učebny.  
Z vlastních prostředků k daru škola 
přidala 80 000 Kč a mohla tak na-
koupit 26 počítačových sestav, které 
nahradily  již zastaralé a pomalé do-
savadní vybavení.

Nové počítače tak umožní  využí-
vání veškerého programového vyba-
vení, které škola pro své žáky  neu-

ZŠ Lidická se projektem Duhová 
dílna zapojila do výzvy 57 EUOPVK, 
kterou MŠMT vyhlásilo v červenci. 
V jejím rámci zapojené školy v ob-
dobí září – prosinec 2015 realizovaly  
své projekty zaměřené na technické 
vzdělávání nebo podporu jazykové 
gramotnosti žáků formou tzv. blen-
ded learning.

Vzhledem k účasti ve výzvě 56  
v níž jsme jazykové kompetence žáků 

a učitelů podpořili jazykovými výjez-
dy – žáci byli v Drážďanech a 3 učitelé 
naší školy v průběhu prázdnin vyjeli 
na vzdělávací pobyt do Irska, jsme se 
rozhodli v rámci výzvy 57 podpořit 
technické vzdělávání našich žáků.

V rámci projektu byla plně vyba-
vena školní dílna potřebnými sadami 
nářadí pro různé činnosti s různý-
mi materiály, tak aby mohli praco-
vat všichni žáci samostatně.  Učitelé 

prošli v rámci projektu školením  
k technickému vzdělávání žáků a zís-
kali potřebná nářadí, díky nimž mo-
hou připravovat vzorové výrobky pro 
žáky a připravovat pro ně polotovary.  
Do projektu byli zapojeni žáci  
6. ročníku, kteří  s pořízeným nářa-
dím zhotovovali výrobky , ke kterým 
zpracovávali portfolia. S realizací 
projektu nám pomohlo i město Bíli-
na, které finančně podpořilo nákup  
materiálu , ze kterého žáci zhotovova-
li své výrobky. Díky dobře vybavené 
dílně se žákům práce s technickými 
materiály  velmi  líbí. Na základě mi-
mořádného zájmu žáků zvažujeme 
navýšení časové dotace pro tento 

vzdělávací blok a zavedení volitelné-
ho předmětu. 

Technické vzdělávání je velmi dů-
ležité pro praktický i profesní život 
žáků. Proto se snažíme na něj cíleně 
zaměřovat nejen výukou, vyhledá-
váním vhodných projektů  , ale také 
spoluprací  se středními školami, kte-
ré pro naše žáky  organizují odborné 
praxe.

Budeme se těšit na další podobně 
prospěšné projekty, které přispívají 
ke zlepšení technických dovedností 
žáků a zlepšují tak  jejich  postavení 
na trhu práce.  

Text a foto: Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

stále pořizuje s cílem zkvalitnit  jejich 
výuku  i mimoškolní přípravu   i bez-
problémový chod v rámci různých 
celostátních soutěží  a srovnávacích 
testování. 

Děkujeme tímto  městu Bílina  
a Severočeským dolům a.s. za spon-
zorský dar, který napomůže našim 
žákům v rozvoji jejich kompetencí 
a dovedností  ve všech vzdělávacích 
oblastech.

Text a foto: Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Děti se u zápisů snažily, učitelé jim pomáhali



13VZDĚLÁVÁNÍ12. února 2016

Recitační soutěž Bořeňská čaro-
dějnice otevřela svůj 19. ročník.  Mezi 
sebou soutěžili žáci bílinských mateř-
ských a základních škol a rozhodová-
ní poroty bylo velmi těžké. Našli se 
jedinci, kteří naprosto v přednesu vy-
čnívali. V porotě zasedl režisér, diva-
delník a překladatel Svatopluk Vašut, 
zpěvák, herec a dramaturg Šimon Pe-
čenka a knihovnice, básnířka a češti-
nářka Ivana Pitková. „Na dětech je vi-
dět úžasný pokrok, protože některé se 
účastní každý rok a stále se zlepšují,“ 
vyjádřil se po soutěži Šimon Pečenka, 
kterého doslova nadchlo několik vý-
konů. „Velmi dobrá byla Thao Dangh 
Linh nebo nepřehlédnutelný byl Ro-

Bílinské školy soutěžily o nejlepší přednes básní
Lada Laiblová

man Koky, u těch dvou bylo zlepše-
ní doslova skokové a zajímavé bylo,  
že Linh měla krásnější češtinu než ro-
dilí mluvčí,“ popsal Pečenka. 

Štěstí v neštěstí měl podle porotce 
Šimona Pečenky Antonín Bastl, který 
kvůli nemoci nestihl zápis do soutě-
že, ale přesto se představil na podiu. 
„Protože oficiálně nesoutěžil, obdr-
žel od poroty Pamětní list. Pokud by 
soutěžil, byl by to dle mého názoru 
celkový vítěz,“ řekl s tím, že moc 
hezké byly výkony dětí z mateřských 
škol. „Mě uchvátily Barvy, ale musím 

Dům dětí a mládeže Bílina

uznat, že všechny výkony byly pěkné. 
Některým uškodil výběr básně, ale to 
je problém, se kterým se setkáváme 
jako porota stále a je na učitelích, jaké 
básničky dětem vybírají,“ podotkl. 

Porota děkuje za perfektně zvlád-
nutou organizaci během pořádání 
soutěžní akce Bořeňská čarodějnice.

KATEGORIE MŠ - KOLETIVY 

1. místo
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA - KAMARÁDKY 
2. místo
MŠ SÍBOVA BÍLINA - SOVIČKY 
3. místo
MŠ ČAPKOVA BÍLINA - MOTÝLCI 
       
KATEGORIE MŠ 

1. místo
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA - VERONIKA ŘÁDKOVÁ 
2. místo
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA - ANDREA VALÁŠKOVÁ 
3. místo
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA - LUCIE HUDÁKOVÁ 
3. místo
MŠ ZA CHLUMEM B - DIANA VORREITEROVÁ

KATEGORIE ZŠ - 1.TŘÍDY 

1. místo
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - ELIŠKA VONDRÁČOVÁ 
2. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA - PATRIK DUNKA
3. místo
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA - VENDULA GÝNOVÁ 
                 
KATEGORIE ZŠ - 1.TŘÍDY 

1. místo
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - HANA BERÁNKOVÁ, 
KATEŘINA ZENKEROVÁ
2. místo
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - TOM PALUZKA, 
MARTINA TOMANOVÁ, 
KRISTÝNA JAROŠOVÁ 

1. KATEGORIE 

1. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA - KAROLÍNA 
ŠTOLBOVÁ 
2. místo
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - ADÉLA HUDÁKOVÁ 
3. místo
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA - ELIŠKA BUDAJOVÁ 
              
2. KATEGORIE  

1. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA/ZUŠ - JAN SVOBODA 
2. místo
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - JANA BUČINSKÁ 
3. místo
 ALÉSKÁ  BÍLINA - ZINA PAVLÍČKOVÁ
   
3. KATEGORIE 

1. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA - MARCELA POKORNÁ
 2. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA - THAO DANG LINH 
3. místo
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA - LUCIE LOVIČOVÁ 

4. KATEGORIE 

1. místo
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA - ROMAN KOKY

Za porotu :   Mgr. Ivana Pitková, 
Mgr.Svatopluk Vašut,  p. Šimon
Pečenka, moderátor p. Jiří Fait

a vedoucí KC Bílina Martina Tuháčková

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
ÚNOR

12. 2.
PÁ

16:30-17:30 VESELÉ HOPSÁNÍ PRO DĚTI
VESELÉ SKÁKÁNÍ NA TRAMPOLÍNÁCH (OD 5 LET)                     20 Kč

15. - 26.2. celé dny VÝSTAVA VÝROBKŮ Z PĚNOVKY

19. 2. 
PÁ

15:30 -19:30 TVOŘÍME Z PĚNOVKY – KOVBOJSKÉ TELE PRACOVNÍ 
ODĚV A OBUV (OD 9 LET)  PŘIHLÁŠKY DO 15. 2.                                                                    130 Kč

19. - 20. 2.
PÁ-SO

18:00 -10:00 DÍVČÍ NOČNÍ PÁRTY – mixování Bubble Tea! PŘIHLÁŠKY 
DO 12. 2. (PRO ČL. KLUBU REBELKY) 170 Kč

20. 2.
SO 10:00 -12:00

SPORTOVNÍ SOBOTA PRO NEJMENŠÍ
HRY A SOUTĚŽE (OD 4 LET)  PŘIHLÁŠKY DO 19. 2.                                                                      40 Kč

KERAMICKÁ DÍLNA Č. 10
PRACOVNÍ ODĚV A OBUV (OD 6 LET) 30 Kč / hod.

DOPOLEDNE PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
KVÍZY, KOUZLA, HÁDANKY (ŠKOLNÍ VĚK)
PŘIHLÁŠKY DO 18. 2.                                                                      30 Kč

SOBOTNÍ LABORATOŘ
PRACOVNÍ ODĚV A OBUV (OD 6 LET) 30 Kč

22. 2.
PO

17:00 -18:00 DOMÁCÍ KOSMETIKA – BALZÁM NA RTY
(ŠKOLNÍ VĚK) 30 Kč

25. 2.
ČT

16:00 -19:00
3D PEN – VÝTVARNÁ DÍLNA
KREATIVNÍ TVOŘENÍ S 3D PERY (OD 8 LET) PŘIHLÁŠKY 
DO 24. 2.                                                                      70 Kč

29. 2.
PÁ

17:00 -18:00 ZAMILOVANÉ KRMÍTKO
VÝROBA KRMÍTKA PRO PTÁČKY (OD 6 LET)  20 Kč

BŘEZEN

4. - 5. 3.
PÁ-SO 20:00-2:00 ZIMNÍ PLES DDM   

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 200 Kč

10. 3. 
ČT 16:00 -19:00

3D PEN
KREATIVNÍ TVOŘENÍ S 3D PERY 
(OD 8 LET) PŘIHLÁŠKY DO 9. 3.

70 Kč

11. 3.
PÁ

15:30 -19:30
PLETEME Z PEDIGU
PRACOVNÍ ODĚV A PŘEZŮVKY 
(OD 10 LET)PŘIHLÁŠKY DO 7. 3.

120 Kč

16:30 -18:00 TŘI V JEDNOM
JUMPING, ZUMBA, ŠVIHADLO (OD 5 LET) 30 Kč

11.- 12. 3.
PÁ-SO 18:00 -10:00 NOC S UFOVÝROBA VESMÍRNÉ LODI, MALOVÁNÍ, 

PŘESPÁNÍ V DDM (OD 6 LET), PŘIHLÁŠKY DO 7. 3. 170 Kč

12. 3.
SO 7:45 -15:00

LEGO SVĚT PRAHA – největší muzeum Lega na světě
VÝLET KLUBU STONOŽKA; SRAZ V 7:45 / ODJEZD V 8:00
PŘIHLÁŠKY DO 3. 3. (OD 5 LET)

180 Kč
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Ve Víceúčelovém komunitním cent-
ru Bílina se ve středu 10. února 2016  
v 17 hodin, se uskutečnila vernisáž  
k výstavě obrazů malířů Miroslava 
Mužíka a Jana Dingy s názvem KRA-
JINY DUŠE. Prvně jmenovanému, 
učiteli zdejší ZUŠ Gustava Waltera, 
jsme položili pár otázek.

Co vás tak zaujalo na zdejší krajině?

České Středohoří je skutečně fasci-
nující. Je to jedinečná malířská oblast  
v celé Evropě. Vezměte si třeba Bo-
řeň. Je impozantní, má tajemné kouz-
lo, pro malíře je to obrovská výzva.  
Celá tahle krajina je bohatá na pro-
storové plány, stále je něco před ně-
čím a něco za něčím. Hodně cestuji, 
ale takové prostředí pro krajinomal-
bu, jsem ještě nikde neviděl.

Máte svou oblíbenou barevnost?

S oblibou pracuji v opačných kon-
trastech barev, zejména mě přitahu-
je červená se zelenou, celkový styl 
mých obrazů je laděn do fauvisticko 
- expresního stylu. Maluji technikou 
akryl na plátně. Kresebnou kompo-
zici beru z přírody, dá se vlastně říci,  
že tak jen opisuji to dokonalé, co vi-
dím. A co se týká barevnosti, ta je 
zase obrazem mé duše, mých pocitů 
a stavů.

Na výstavě se prezentujete s malířem 
Janem Dingou. Co vás s ním pojí?

Absolvovali jsme stejnou univerzitu 
v Ústí nad Labem. Je to i můj dlou-
holetý kolega ze SPgŠ v Mostě. Ačkoli 
jeho tvorba je od té mé zcela odlišná, 

velmi si rozumíme v celkovém po-
hledu na svět. Právě proto, že se kon-
trasty přitahují,  jsme se domluvili,  
že v Bílině představíme svá díla spo-
lečně. I když Jan dlouhodobě působí 
coby pedagog v Kladně, Bílina je mu 
velmi blízká, neboť na Mostecku po-
býval hodně let. Jeho díla jsou více 
snová, poetická, monochromní, tedy 
barevně stažená do několika tónů, 
jsou to olejomalby. Je to lyrik, kte-
rý čerpá inspiraci zejména z poezie 
a citových prožitků. Právě proto si 
myslím, že ten kontrast jeho a mých 
obrazů bude velmi zajímavý a ná-
vštěvníka výstavy jistě zaujme. Také 
jsme velice rádi, že vystavujeme v 
tak nádherných prostorách, jako je 
tato nově zrekonstruovaná vila. 

Oba jste žáky významných českých 
malířů.

Ano. Mě výtvarně vedli takové svě-
tově uznávané osobnosti jako je 
Zdeněk Sýkora nebo Vladislav Mir-
vald, Jan Dinga je zase žákem Miro-
slava Proška a v jeho tvorbě najde-
me inspiraci jeho blízkým přítelem 
Vladimírem Komárkem.

V Bílině vyučujete výtvarný obor 
na zdejší ZUŠ Gustava Waltera. 
Jak vidíte budoucnost současných 
mladých talentů?

Výtvarná tvorba rozhodně není jen  
o řemeslné a umělecké dovednos-
ti, ale hlavně o rozvoji takových 
vlastností, jako je celková tvořivost, 
schopnost analýzy, syntézy, selekce  
a citového projevu vůbec. Nezname-
ná to, že ten, kdo s výtvarným umě-
ním začne v mládí, musí se mu nut-
ně věnovat i v dospělosti profesně.  
Ale jsem si jist, že mu setkání s tím-
to oborem rozhodně otevře prostor  
k tomu, aby se uplatnil v jaké-
koli profesi, kde bude potřebo-
vat tvořivé myšlení, kdy si bude 
umět lépe vybírat možnosti a na-
hodilé cesty. Samozřejmě to pla-
tí i v osobním životě. Jedná se 
vlastně o psychologii, morální  
a etické hodnoty, ale také o veškeré 
vědecké postupy.

(red)

Vila představí krajiny duše Dinga a Mužíka 

Mgr. Jan Dinga a jeho lyrické obrazy

Mgr. Miroslav Mužík s expresivitou sobě vlastní Foto: Renata Mužíková

Foto: Renata Mužíková

Výstava potrvá 
do 10. března 2016
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Jiří Vaník

Slavík modráček Pěnice vlašská

Rehek domácí 

Slavík obecný

Všeobecně rozšířená představa  
o naší krajině zahrnuje továrny, doly 
a přírodu, kde nic živého nežije ani 
neroste. Bohužel i spousta místních je 
o tom také přesvědčena. Následující 
řádky Vám ukážou, jak i průmyslová 
krajina může být osídlena a to nejen 
„obyčejnými“ druhy, které přežijí té-
měř kdekoli, ale i vzácnými a ohrože-
nými druhy.

V samotném centru města mů-
žeme pravidelně potkávat opeřence, 
kteří zde nalezli svůj domov, staví 
hnízda a úspěšně vyvádí mláďata. 
Během dne je možné nad střecha-
mi pozorovat švištící rorýse obecné, 
vlaštovky obecné, jiřičky obecné či 
na střechách a cedulích vysedávající 
poštolky obecné, které často hnízdí 
na balkónech a oknech panelových 
domů. V noci se pak na několika síd-
lištích ozývá houkání kalouse ušatého 
a ze zarostlých, křovinatých okrajů 
typický zpěv slavíka obecného. Ko-
lem rodinných domů potkáváme 
běžně rehka domácího, na zahrád-
kářských koloniích lze objevit rehka 
zahradního, zvonohlíka zahradního 
nebo lejska šedého.  

V okolních lesích pravidelně hníz-
dí datel černý, puštík obecný a na 
skalách se ozývá výr velký. Pozoru-
hodným biotopem jsou také křovin-
né porosty, kterých je v okolí Bíliny 
opravdu dostatek, i když v letošním 
roce bylo trendem vše kácet a mý-
tit. Ve značných počtech zde hnízdí 
všechny naše běžné druhy pěnic, 
včetně republikově poměrně vzácné 
pěnice vlašské a během podzimního 
tahu zde každý den nacházejí potra-
vu a úkryt stovky pěnic černohlavých  
a desítky pěnic slavíkových. Zarostlé 
sady jsou vhodným hnízdištěm pro 
kanárkově zbarveného pěvce žluvu 
hajní a staré ovocné stromy, přede-

Okolí Bíliny se může pochlubit zajímavými 
ptačími druhy třeba i na výsypce

vším podél silnic hojně obývá i náš 
jediný migrující šplhavec krutihlav 
obecný.

Výsypky žijí vlastním životem

Ovšem to nejzajímavější, co okolí 
Bíliny nabízí, jsou paradoxně výsyp-
kové plochy a oblast samotného vel-
kolomu Bílina. Lze zde objevit dru-
hy, které se v celé republice počítají  
v pouhých desítkách párů. Na luč-
ních plochách Radovesické výsypky 
dnes pravidelně hnízdí bramborníčci 
černohlaví i hnědí, které můžete při 
procházkách pozorovat, jak sedí na 
bodlácích a menších keřích. V mla-
dých lesích běžně potkáme lindušku 
lesní, budníčka většího, v rákosi-
nových porostech vodních ploch se  
v hojných počtech ozývá rákosník vel-
ký. Na dvou výzkumných plochách se 
všechny tyto druhy díky jedinečnos-
ti biotopu potkávají a objevíme zde  
i vzácného slavíka modráčka nebo  
z dravců motáka pochopa. 

Sám velkolom Bílina nabízí  
ke zhlédnutí druhy, za kterými na 
Bílinsko zavítají ročně desítky po-
zorovatelů ptactva i odborníků 
z řad kroužkovatelů a profesorů  
z pražských univerzit. Jedná se hlavě  
o ohrožené lindušky úhorní, strnady 
zahradní a bělořity šedé. Na šachtě 
však můžeme nalézt i kolonii břehu-
lí říčních, která je přímo na prvním 
řezu a těžba ji nijak významně neo-
mezuje, naopak díky těžbě zde ko-
lonie může existovat a vedení dolů 
podle umístění kolonie odklání a pře-
souvá těžbu, aby hnízdiště nerušili.

Takže až Vám zase bude někdo 
tvrdit, že u nás nic nežije, můžete ho 
snadno přesvědčit o opaku a ukázat 
mu, že minimálně z hlediska ornito-
logie toho může zdejší krajina nabíd-
nout tolik, co málokterá část repub-
liky.
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Baráčníci přivítali nový rok symbolicky

Obec Báráčníků Jana Žižky  
z Trocnova v Bílině má v součas-
né době okolo 15 členů. Scházejí se  
v malé místnosti v ulici J. A. Komen-
ského. Nový rok přivítali společně s 
místostarostkou Veronikou Horovou 
a tajemníkem Ladislavem Kvěchem. 
Přišli bílinské baráčníky hlavně pod-
pořit a blíže se seznámit s jejich čin-
ností. Místostarostka předala Baráč-
níkům několik věcných dárků. 

Svůj sjezd zahájili tradičně lidovou 
písničkou „Ta naše písnička česká“ 
která je vlastně takovým symbolem 
činnosti Obce Baráčnické. Hosty 
uctili chlebem a solí. „Posláním čes-
kého baráčnictva je udržování ná-
rodních tradic, zvyků a zachování 
českého jazyka,“ vysvětlila šafářka 
Drahomíra Brožová. Jejich hlavním 

Lada Laiblová cílem je propagovat vztah a lásku  
k vlasti, národu, lidem a udržovat 
českou kulturu. Právě na to, se v Ev-
ropě začíná zapomínat. „Je úžasné, 
že jsou skupiny lidí, kteří dbají na to,  
aby české kulturní tradice nezanikly,“ 
poznamenala místostarostka Veroni-
ka Horová. 

Bílinská baráčnická obec vznikla 
v Bílině již v roce 1937 a stále je ak-
tivní. Také pořádají různé přednášky, 
sjezdy nebo výlety. Tradičně se zú-
častňují městských slavností, kde jsou 
oblečení do svých krojů. Jednotliví 
členové si mezi sebou tykají a oslovují 
se „tetičko“ a „sousede“.  Rádi mezi 
sebe přijmou zájemce o české tradi-
ce. „Činnost Baráčníků je zajímavá 
a postavená na českých kulturních 
hodnotách a pomáhání si v nouzi, 
již z toho důvodu bychom chtěli náš 
spolek rozšířit,“ doplnil ponocný 
Vladimír Heřmánek.

Foto: archivSpolek baráčníků při pochodu městem v rámci bílinského jarmarku

Místostarostka Veronika Horová při podpisu do baráčnické kroniky

Dárky od města Během baráčnických slavností
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Psi nebo kočky, které se zatoula-
jí nebo ztratí, se většinou dostanou  
do psího útulku v Jimlíně. Na přelo-
mu roku tam mají jako obvykle hod-
ně napilno, ačkoli tento rok byl po-
dle majitele útulku Davida Kubalíka  
o něco klidnější. 

Máte již statistiku, jak vypadal loň-
ský rok v počtu odchycených zvířat?

Loni nám Městská policie Bíli-
na předala 55 psů, což je průměrně 
4,6 psa měsíčně. Původní majitelé si  
z toho vyzvedli za celý rok 23 psů. 
Obě čísla jsou lehce zkreslená tím,  
že někteří psi tu byli i třikrát. Vět-
šinou je poznáme až podle čipu. 
Nejvíce psů přišlo v listopadu a pro-
sinci, nejméně jsme přivezli v lednu  
a dubnu. Již jsme z Podbořan přivezli 
jednoho pejska, protože se ukázal jako 
nevhodný dárek. 

„Petardové psy“ jsme nepřivezli  
z Bíliny žádné. Sice psů na kon-
ci měsíce a začátku ledna bylo více,  
ale příčiny útěku byly podle majitelů 
jinde.

Nalezená zvířata nekrmte, radí majitel útulku

 Koček jsme z Bíliny přivezli  
za celý rok 28, ve většině případů se 
jednalo o poraněné kočky (většinou 
střet s automobilem) nebo o malá 
koťata. Koťat bylo na podzim více 
než na jaře. Podzimní jsou zdravotně 
slabší a lidé si jich tak více všimnou.

 
Odkud nebo z jaké oblasti máte 

nejvíce nalezenců?
 
Celkově jsme v roce 2015 přija-

li 351 psů a 72 koček. Z toho bylo 
23 psů zabaveno pro týrání. Nejví-
ce psů jsme přivezli z vesnic v okolí 
měst.

 
 Co mají lidé dělat, pokud na-

jdou ztraceného pejska?
 
My doporučujeme všeobecně 

na neznámá zvířata nesahat. Zví-
ře může být vystrašené či poraněné  
a při pohlazení může kousnout.  
Nejprve je dobré se porozhlédnout po 
okolí. Často pes vyběhne z vrat, maji-
tel je od něho pár metrů a někdo psa 
naloží jako opuštěného. Pokud není  
v okolí zvířete majitel, pak ve městě 
doporučuji zavolat městskou policii.  
Té už možná majitel ztrátu svého mi-

láčka nahlásil. Mimo město lze zavo-
lat na obecní úřad, nejlépe starostce  
či starostovi. Pokud zvíře vbíhá do sil-
nice a ohržuje tím jak sebe, tak řidiče  
či útočí na lidi, lze mimo město volat  
i státní policii. Útulek smí přijet  
a zvíře převzít jen od městské policie,  
PČR či představitele obce.

Před příjezdem policie, představi-
tele obce či útulku je dobré zvíře nalá-
kat do uzavřeného prostoru (dvůr, 
garáž, nákladový prostor auta). 
Poté již zvíře nesmí dostat na-
jíst. I kdyby bylo na kost hubené!  
U hubených zvířat hrozí záněty  
v trávicím traktu a všeobecně hro-
zí zvracení, otočení žaludku nebo 
střev. Dokonce může nastat i aler-
gická reakce na špatné krmivo.

 
Jak to vypadá s kočkami, vozí 

vám je nebo je také odchytáváte?

 Odchytáváme jak psy, tak  
i kočky. Kočky jsou ovšem na od-
chyt náročnější. Bývají více nevrlé, 

rychlé, mrštné a poranit mohou 
jak zuby, tak drápy. Na volném 
prostranství lze zdivočelou kočku 
odchytit především sklopcem.

 
Potřebujete nějakou pomoc tře-

ba v podobě granulí? Pokud ano, 
tak jaké?

 
Díky velké štědrosti dárců,  

i z Bíliny, máme momentálně 
granulí dostatek. Jelikož ode-
bíráme kvalitní granule přímo 
od výrobců, máme mnohem vý-
hodnější cenu oproti maloob-
chodní, tudíž je pro dárce lep-
ší, pokud se s námi domluví  
a spíše darují finanční obnos na 
nákup granulí. Doložení dokladu 
samozřejmě pak není problém. Nic 
nezkazíte, když přivezete dezin-
fekci, mycí prostředky, kancelářské 
potřeby a další. Jinak pokud někdo 
plánuje obdarovat útulek, doporu-
čujeme nejprve do útulku zavolat.

Lada Laiblová

Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín
www.utulek-jimlin.cz 
Tel.: 604 451 258

Účet: 162445432/0600; 
Transparent: 212683421/0600 

Otevírací doba:  
Po,St,Pá  8:00-14:00 hod. 
Út,Čt  8:00-16:00 hod.
SO  9:00-13:00 hod.
NE,Svátky  10:00-12:30 hod.

Tel. informace: 8:00-18:00hod.

Poslední návštěva 30 min před zavřením!

Alex 

4- 5 měsíců starý pes
v kohoutku cca 47 cm
očkování puppy

Žeryk

1,5 roku starý pes
v kohoutku 59 cm
temperamentní

Oušková 
7- 8 let stará
zdeformované ucho, 
hodná, kontaktní, nejlépe 
jako jedináček, vhodná pro 
pobyt venku i uvnitř
kastrovaná 

Brigita 

2 roky stará
chybějící zuby
hodná
kastrovaná

Foto: Útulek Jimlín

Foto: Útulek Jimlín
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Rada města na své 1. schůzi konané 12. ledna 2016 mimo jiné:

Uložila:
 Vedoucí odboru správního a vnitřních 

věcí oslovit různé společnosti, které by 
vyrobily, vyměnily a umístily názvy ulic 
a infosystémy, postupně dle jednotlivých 
Předměstí a v souladu se zásadami ozna-
čování budov.   
  
Schválila:

 Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a FK Bíli-
na jako vypůjčitelem, kde předmětem vý-
půjčky je fotbalové hřiště s umělým povr-
chem o celkové výměře 12 388 m2 v k. ú. 
Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na 
dobu určitou, s účinností od 01.01.2016 
do 31.12.2016. 

 Projektový záměr na akci „Bílina – bez-
bariérová trasa od nádraží ČD k Zelené-
mu domu – I. etapa“ a zahájení příprav-
ných prací k zajištění podkladů nutných 
k podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu.

 Žádosti o průjezd nákladních automo-
bilů ulicí Pražská na rok 2016, dle návrhu 
členů rady města.

 Podání žádosti o dotaci prostřednic-
tvím výzvy č. 5 Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 
zaměřený na tvorbu Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání.

 Zřízení čtyř pracovních míst pro měs-
to Bílinu, zařazených k Městské policii 
Bílina, na pozici „Pracovník dohledové 
služby – asistent prevence kriminality“, na 
dobu určitou 1 roku, s účinností od schvá-
lení Úřadem práce ČR.

 Logo Kulturního centra Bílina, které 
bude používáno oficiální logo Kulturního 
centra Bílina.

 Ceník služeb Kulturního centra Bíli-
na, s platností od 01.01.2016, dle návrhu 
předloženého vedoucí organizační složky 
Kulturní centrum Bílina. 

 Společenskou smlouvu společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, Pražská 206/95, včetně následu-
jících úprav:

a) text v čl. III. – předmět podnikání 
společnosti odst. a) Poskytování kom-
plexních zdravotnických služeb, včetně 
hospitalizace pacientů a služeb s touto or-
ganizací spojených v rozsahu rozhodnutí 
ze dne 20.05.1994, se nahrazuje textem: a) 
Poskytování zdravotní péče, jejíž obsah je 
vymezen v rozhodnutích vydaných podle 
obecně závazných právních předpisů.

b) doplňuje se čl. III. – předmět podni-
kání společnosti o písmeno f) ve znění: 
Sociální služby podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů 

c) první věta v čl. XI – dozorčí rada v odst. 
1 ve znění: Dozorčí rada společnosti má 5 
členů, se nahrazuje textem: Dozorčí rada 
společnosti má 3 členy.

Odvolala:
 Paní Ing. Janu Hranáčovou a paní 

MUDr. Radku Tetřevovou z funkce čle-
nů dozorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
k 12.01.2016.

Souhlasila:
 S použitím znaku města v obrazové pří-

loze vědecké publikace Klíč ke znakům 
měst České republiky pana Petra Houza-
ra. Znak města bude použit v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou města Bíliny 
č. 2/2011, o městských symbolech a jejich 
užívání. Znak lze užívat v barevném i mo-
nochromním provedení v podobě dané 
popisem dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě 
s jeho obsahem.   

Vzala na vědomí:
 Informaci zástupců společnosti TABET, 

s. r. o., Praha, ohledně možnosti využití 
areálu lázní Kyselka. 

 Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise z 09.12.2015, jehož součástí je 
harmonogram zasedání sociálně zdravot-
ní komise na I. pololetí 2016.

 Informaci odboru dopravy k rekon-

strukci kanalizace a vodovodu v ulicích 
Komenského, Zámecká a Mírové náměstí 
s tím, že harmonogram prací bude před-
ložen na jednání rady města 09.02.2016.

 Projednala a doporučila zastupitelstvu 
města schválit: 
Návrh rozpočtu města, jeho zařízení a ří-
zených organizací na rok 2016 v této výši
Celkové příjmy             273.704.000 Kč
Financování                   27.389.000 Kč
Celkové výdaje              301.093.000 Kč 

 Záměr prodeje nepotřebného movi-
tého majetku – osobního automobilu 
Škoda Fabia Classic 1.2 s inv. č. MUBIH-
000F6OF za nejvyšší nabídku, kdy vyvo-
lávací cena je cena odhadní, tj. 46.900 Kč. 
V případě více zájemců se prodej usku-
teční obálkovou metodou. 

 Záměr prodeje osobního obytného 
automobilu CITROEN HYMERMOBIL 
E 510, RZ 5U8 1221 za cenu 303.300 Kč 
bez DPH dle znaleckého posudku s tím,  
že v případě více zájemců se jedná o pro-
dej obálkovou metodou s vyvolávací ce-
nou dle znaleckého posudku. 

Na 1. zasedání zastupitelů města 
Bílina v roce 2016 se schválil rozpočet. 
Město bude v tomto roce hospodařit 
se schodkem 27 389 000 korun, z toho 
16 089 000 Kč tvoří převody investič-
ních akcí z roku 2015. Diskusi otevřel 
pouze zastupitel za Bílinské sociální 
demokraty, který pochválil vedení 
města, že počítá s výstavbou domu pro 
seniory a nové kuchyně na poliklini-
ce. Starosta Bíliny Oldřich Bubeníček 
upřesnil, že dům pro seniory bude po-
staven v areálu polikliniky na volném 
prostranství směrem na Hrobčice. 
„Myslíme si, že se jedná o ideální mís-
to a nová kuchyně, která by v budově 
měla vzniknout, je již nezbytná.“ 

Nově chce město investovat napří-
klad do nafukovací haly na tenisových 
kurtech, aby byl umožněn celoroční 
provoz, do opravy střechy a zateplení 
DDM či pokračovat v investicích do 
technického zhodnocení a vybavení 
polikliniky.

Zastupitelé následně schválili pro-
dej vozu Škoda Fabia Clasic za 46 900 
korun i pojízdnou služebnu městské 
policie za 303 300 korun. 

Kolem prodeje služebny se rozho-
řela diskuse o tom, jestli plní svůj účel 
nebo nikoli a jestli v budoucnu koupit 
služebnu novou. „V současné době 
je již vybavení služebny zastaralé, in-
vestice do starého vozu je nesmyslná  
a náklady neúměrné,“ vysvětlil staros-
ta s tím, že se město nebrání myšlence 
na nákup nové služebny v budoucnu. 
„Zatím, než se prodá stará služebna 

městské policie, plní svůj účel u domů 
s pečovatelskou službou na Teplickém 
předměstí,“ podotkl. Městskou slu-
žebnu plně nahrazují noví asistenti 
městské policie a kamenná služeb-
na na Teplickém předměstí. „Také se 
rozvíjí širší spolupráce s obvodním 
oddělením Police ČR v Bílině,“ dodal 
Bubeníček. 

Zastupitelé si ponechali za svou 
funkci stejnou výši odměny, kterou 
si odsouhlasili na začátku volebního 
období. Od 1. ledna 2016 si mohli výši 
odměny podle zákona navýšit až o tři 
procenta.                                             (lal)

Rozpočet města 
zastupitelé schválili

Rozpočet města
na rok 2016

Celkové příjmy       273.704.000 Kč 
Financování              27.389.000 Kč 
Celkové výdaje      301.093.000 Kč 

S úplným zněním ze zasedání 
zastupitelstva 28. 1. 2016 se může-
te seznámit na webových stránkách 
www.bilina.cz nebo na Úřední desce 
Městského úřadu v Bílině. 

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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Vzpomínáme

Vzpomínáme

Vzpomínáme Vzpomínáme Vzpomínáme

Dne 14. 2. 
Uplyne pět let, co nás opustil pan

René Šloser 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte. 

Manželka Eva

V neznámý svět odešla jsi spát, 
každý zaplakal, kdo měl tě rád. Roky plynou jak 
řeky proud, jen velká bolest trvá a nedá zapome-

nout. Dne 30. Ledna je tomu již 11 let, 
co tři bestiální vrazi z Bíliny nám vzali 

naší jedinou a nejdražší dceru a vnučku. 

Kamilku Čentákovou
S bolestí v srdci stále vzpomínáme.

Rodiče a babička

Dne 9. 2. 2016 uplynul rok, 
co nás opustil náš syn, bratr, táta, děda, 

Štefan Berky. 
S láskou vzpomínáme na Tebe. 
Celá rodina nikdy nezapomene. 

„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. 
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. 

Takoví lidé by neměli umírat.“
Dne 3. 1. 2016 uplynulo pět let, co nás opustil 

milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan  

KLECAN Stanislav
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Jarka, syn Tomáš a dcera Jarka  
s rodinou.

„Já, ještě chvíli jsem chtěl s vámi být, však 
osud chtěl a já musel odejít.“ 

Manžel, otec, dědeček a prapradědeček 

Rudolf Gabčo, 
by se dožil 27. ledna 70 let. 

Moc vzpomínáme a stále nám chybíš. 
Manželka Irena, děti a ostatní pozůstalí.

Přestože jsem dospělý praktik 
82 let, před plánovanou návštěvou 
během svátků, jsem objednal řízky 
a chlebíčky ve výrobně na Chlumu. 
Jedná se o bratry S+S a čtyři šikulky. 
Vážení spoluobčané na Velikonoce 

V MŠ Žižkovo údolí se „rodí“ noví malíři, posuďte sami. Děti se pustily  
s radostí do malování hned, jak napadl sníh.                                        Učitelky MŠ

Koncem prosince se v nově zre-
konstruovaných prostorách přízemí 
HNsP konalo již tradiční předvánoč-
ní posezení klientů HNsP. Hudbu 
obstarával pan Leber, se zúčastně-
nými promluvil bílinský farář pan 
Marcin Saj, zavítaly mezi ně zástup-
kyně organizace Kouzelná jiskra z. s. ,  
s přesunem z oddělení a zpět pomá-
hali dobrovolníci organice Čtyřlístek. 
Klientům byly předány drobné dárky 
a nabídnuto občerstvení. Asi po ho-
dině akce za všeobecné spokojenosti 
končila. Další akce Čtyřlístek chystá 
na jarní období.

Za tým koordinátorů
Mgr. Martin Sýkora

Kouzelníci z Chlumu

Zimní radovánky

Předvánoční posezení v HNsP

budu podobně objednávat znovu, 
jelikož kvalita, úprava, velikost a cena 
mě velice ohromily, a to doslova. 
Přesvědčte se sami. 

Stanislav Král
Havířská, Bílina

Prodám 
volný byt 2 + 1
v osobním vlastnictví, v sídlišti 
SHD, cihla, 2. patro, plyn, bojler 
na ohřev vody, kabelová TV, malý 
balkon, 2 sklepní kóje. 

Klidný a čistý dům. Nízké náklady. 
Realitní agentury nevolat. 

Kontakt: 724 690 308 

Bílina se opět zapojila 
do soutěže o Zlatý erb

Pokud se vám líbí webové stránky 
našeho města, můžete mu udělit svůj 
hlas. Hlasovat mohou všichni uživa-
telé internetu, kteří disponují platnou 
e-mailovou schránkou, na niž bude 
poslána ověřovací zpráva. Hlasovat 

můžete jen pro jedno město. Do pon-
dělí 22. 2. 2016 16:00 budou hlasy za-
počítány do krajské ceny veřejnosti, 
do čtvrtka 31. 3. 2016 16:00 do celo-
státní ceny veřejnosti. 

(red)
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Karel Schön

V lednu HC Draci brali jedno vítězství

Neděle 3. ledna 2016 byla ve 
znamení zápasů 25. kola II. hokejo-
vé ligy. Bílinští hokejisté v prvním 
utkání roku 2016 cestovali na led do 
Pelhřimova.

Po dvou třetinách bílinští drželi 
těsný jednobrankový náskok 1:0, 
ale Pelhřimov v závěrečném děj-
ství dokázal skóre zápasu otočit na 
2:1. Následně v čase 58:18 dokázal 
Petráš vyrovnat a zápas směřoval do 
prodloužení. Do konce třetí třetiny 
chybělo pouhých dvacet čtyři vteřin 

a domácí zasadili Bílině rozhodují-
cí úder, když Slysarchuka překonal 
Hadrava a Draci odjeli z ledu Pel-
hřimova s prázdnou.

Zápas v Bílině rozhodla druhá 
třetina

V sobotu 9. ledna pokračovala 
v Bílině II. hokejová liga. Draci na 
svém ledě hostili Písek a do utkání 
šli domácí s jediným cílem, před-
vést ve velkém mrazu dobrý výkon 
a získat tři body za vítězství. 

Vstup do utkání patřil domácím, 
kteří si vytvořili velký tlak a v páté 
minutě šli i do vedení po přesném 
zásahu Jakuba Procházky. Další 
brankové příležitosti však zůstaly 
nevyužity a do šaten po první třeti-

ně šla Bílina s jednobrankovým ná-
skokem. Druhá dvacetiminutovka 
byla v režii hostí z Písku. Ti Bílinu 
zaskočili hned ve čtyřech případech 

a po dvou třetinách bylo téměř roz-
hodnuto. Závěrečné dějství bylo ve 
znamení snahy domácích zkorigovat 
výsledek utkání, ale proti byla po-
zorná obrana Písku v čele s výbor-
ně chytajícím gólmanem Michalem 
Pancem. Bílina si tak připsala další 
porážku, tentokrát v poměru 1:4. 

Konečně za tři body

Bílinští hokejisté se radují ze zis-
ku tří bodů. V sobotu večer dokázali 
zvítězit na ledě v Jindřichově Hrad-
ci vysoko 7:3. Zápas přitom nezačal 
pro hostující celek dobře a po první 
třetině Jindřichův Hradec vedl 2:0. 

Obrat však přišel ve druhé části. 
„Od druhé třetiny jsme byli lepším 
celkem, povedlo se nám proměnit 
brankové příležitosti a výsledek zá-
pasu otočit,“ řekl mluvčí klubu Karel 
Schön. 

Domácí Vajgar dokázal snížit na 
začátku třetí třetiny na rozdíl jediné 
branky, ale to bylo ze strany domá-
cího celku vše. Bílina přidala další 
tři přesné zásahy a bere tři body za 
vítězství 7:3.

Bílina inkasovala třináct 
branek 

V utkání 28. kola II. hokejové 
ligy hostila na domácím ledě Bíli-
na Havlíčkův Brod. Favoritem před 
utkáním byl domácí celek HC Draci, 
který Havlíčkův Brod v prvním vzá-
jemném utkání porazil vysoko 7:3  
a stejným výsledkem i skončil zápas 
27. kola, ve kterém Bílina vyhrála na 
ledě v Jindřichově Hradci. Papíro-
vé předpoklady k vítězství Bíliny se 
však rozplynuly už během první 
třetiny a Draci nakonec inkasovali 
třináct branek a prohráli vysoko 
4:13. 

„ Zápas se nepovedl. Soupeř 
nám zasadil tvrdý direkt, tres-
tal každé naše zaváhání. V ně-
kterých chvílích utkání naši 
hráči působili odevzdaným do-
jmem. Našim fanouškům by-
chom se za předvedenou hru  
a výsledek chtěli omluvit,“ popsal 
utkání mluvčí klubu Karel Schön. 

Draci doma za dva body

Bílinští hokejisté na domácím ledě 
dokázali vyhrát. V utkání 30. kola II. 
hokejové ligy porazila Bílina Trutnov 
po samostatných nájezdech 6:5. 

Foto: P. Hospodář
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Na Teplicko se vrátí legendy, projedou  
i obávané serpentýny na Kaňkov 

V sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století patřila Rallye 
Teplice k nejnáročnějším soutěžím 
pořádaných u nás. Na náročných 
rychlostních zkouškách, často ještě 
jak to počasí v Krušných horách umí, 
okořeněné hustou mlhou, sváděly na-
pínavé boje o zlomky sekund tehdejší 
naše špičkové posádky. O druhém 
dubnovém víkendu se pamětníkům 
naskytne příležitost zavzpomínat na 
staré časy automobilových závodů, 
těm mladším se naskytne příležitost 
spatřit legendy našeho motorsportu  
a historické závodní automobily.

Legendy v ulicích
 
Do severočeského regionu zavítá 

6. ročník mototuristické akce Rallye 
Praha Revival, který se pojede jako 
Memoriál Dalibora Janka a Josefa Sit-
níka.  Nejedná se o klasickou rally, ale 
o společensko-sportovní akci hlavně 
pro bývalé automobilové závodníky. 
Formát revivalu je originální, zahrnu-
je jízdu podle itineráře a za dodržo-
vání dopravních předpisů, trať zpes-
třuje několik Show section / SS/ na 
uzavřených úsecích, kde si revivalisté 

Eda Patera

mohou připomenout doby aktivního 
závodění a dokázat, že klukovské srd-
ce si lze uchovat bez ohledu na věk. 

Zahraniční jezdci

Šestý ročník se pyšní bohatou 
mezinárodní účastí. Hlavní hvěz-
dou je Nor John Haugland, Fin Jani 
Paasonen a francouzká spolujezdky-
ně, jezdící pod přezdívkou BICHÉ.  
Tradičně velký zájem o start v Praze 
je u našich severních sousedů. Sil-
né polské zastoupení čítající na 15 

posádek bude mít v čele trojhvěz-
dí T. Ciecerzynski, A. Jarozsewicz,  
B. Krupa.  Z Rakouska přijede sym-
paťák J. Poitinger. Italské trio B. Vol-
tu, A. Pasqualeho a G. Franconeho 
na Lanciích 037, Integrale a Strato-
su doplní na mušketýrskou čtveřici  
F. Corneo na Fiatu 124Abarth. 

Vzpomínka na české poháry

Zahraniční účast sice přispívá  
k prestiži akce, ale revival je pořádán 
hlavně pro naše bývalé závodníky 

a spolujezdce, kteří část svého život 
a věnovali vášni k automobilovým 
závodům. Nebudou chybět bývalí to-
vární jezdci Škody V. Blahna, M. Za-
padlo, V. Berger- Z. Petera, P. Janeba,  
rallyoví reprezentanti ČSSR v Poháru 
míru a přátelství a třeba Alpe- Adria 
cupu, Mitropa cupu, P. Šofr- P. Ryšá-
nek, T. Hank- A. Neubauer a další. 
Asi by nikdo ani nespočítal, kolik 
celkem účastníci revivalu získali mi-
strovských titulů, budou mezi nimi 
třeba „král Fiatů“ J. Mach s nejrych-
lejším Fiatem 128 coupé své doby  
u nás, nebo V. Polívka s B. Kadlecem, 
kteří mají pro všechny revivaly rezer-
vované šťastné startovní číslo 13.

Jako tradičně se hned druhý novo-
roční víkend v bílinském DDM konal již  
5. ročník dětského semináře japonské-
ho bojového umění kendó. Seminář 
vedli Jindra Ziegelheim(6. dan ken-
dó), nejvyšší technický stupeň v ČR, 
a Jana Ziegelheimová (5. dan kendó),  
kteří mají z Japonska bohaté zkušenosti 
se cvičením s dětmi. 

V páteční podvečer se sjeli kendisté 
z Prahy, Hradce Králové, Brna a z bílin-
ského kroužku kendó, aby spolu strávili 
dva dny naplněné cvičením a společný-
mi zážitky. Na místo dorazilo 47 dětí  
a 15 dospělých včetně spolu-organizu-
jících z bílinského oddílu kendó.

Letošní seminář byl také pojat 
jako příprava juniorské reprezentace  

na nadcházející mistrovství Evropy, 
účastníci byli proto rozděleni do dvou 
skupin – do 14 let a do 17 let.

Skupina juniorů pod vedením Jin-
dry zažila perné chvíle, kdy se učili 
závodní techniky a pilovali výbušnost  
a vytrvalost, zatímco mladším dětem se 
věnovala Jana Ziegelheimová a cvičení 
bylo více zaměřeno na hravost.

Po obědě byl přátelský turnaj. Sou-
těžilo se v kategoriích: Kihon (základy 
– pro děti cvičící méně než 2 roky), šiai 
(zápas) ve věkových kategoriích 5-8 let, 
9-11 let, 12-13 let a 14-17 let Ve všech ka-
tegoriích byla navíc udělena cena za nej-
lepšího bojového ducha (Best Fighting 
Spirit), kdy rozhodčí hodnotí nasazení v 
boji a celkový dojem ze závodníka.

V kategorii kihon se podařilo bílin-
skému Filipu Štochlovi umístit na dru-
hém místě. V kategorii šiai do 8mi let 
Jiří G. Ziegelheim, po srdnatém výkonu 
a velmi pěkných akcích, obsadil 2. mís-
to, když ve finále podlehl kamarádovi z 
hradeckého oddílu Vítu Matyáštíkovi, 
se kterým se už 2 roky střídavě poráží 
na turnajích. V nejpočetnější kategorii 
9-11 let se našim závodníkům v mo-
hutné konkurenci podařilo obsadit 
první dvě medailové pozice, kdy vítě-
zem se stal nejmladší z kategorie Petr 
Hegenbart, který ve finále porazil svého 
oddílového kolegu Jana Neumanna. 
Petr byl překvapením turnaje, prosadil 
se i proti mnohem zkušenějším závod-
níkům především nasazením a pěknou 
a čistou technikou. Kategorii 12-13 let 
bílinští ovládli, první 3 medailové pozi-
ce patří Vítu Málišovi (1.), Petru Bure-
šovi (2) a Matěji Vitoušovi (3). Katego-
rii 14-17 let ovládají většinou hradečtí 
kendisté, mezi ně se podařilo Martinu 
Dunkovi prorazit a obsadit krásné  
2. místo. 

Pro rozhodčí bylo velmi složité roz-
hodovat zápasy zvláště těch nejmenších 
kendistů, kde rozhodují skutečně de-
taily a rozhodčí musí svým výrokem 
motivovat a zároveň ukazovat, co je 
správná cesta. Jsme velmi rádi, že nám 
na pomoc přijeli kolegové z Hradce 
Králové, Brna a Prahy.

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 zlepši-
lo. Dodalo to všem chuť do dalšího 
cvičení.

Děkujeme za organizaci Domu 
dětí a mládeže Bílina, přípravy probí-
haly pod vedením paní Věry Ryjáčkové. 
Děkujeme rodičům a členům oddílu 
SanDóMon Bílina za obětavou pomoc 
s organizací. Pro závodníky i organizá-
tory to byl dlouhý víkend. Těšíme se na 
další podobnou akci.             DDM Bílina

Kendó seminář v Bílině dostal za jedna

Výsledky závodů:
Kihon: 
1. Nikola Rezková (Nozomi dojo HK) 
2. Filip Štochl (SanDóMon Bílina)
3. Karolína Šandová, Tomáš Kryl 
(Nozomi dojo HK), Best Fighting 
Spirit: Adam Jalil  (Seishinkan Brno)
Šiai 6-9 let: 
1. Vít Matyáštík (Nozomi dojo HK)
2. Jiří Ziegelheim (SanDóMon Bílina) 
3. Antonín Kopřiva (SanDóMonek Praha)
Adam Jalil (Seishinkan Brno) 
BFS: Adam Woff (Seishinkan Brno)
Šiai 9-11 let 
1. Petr Hegenbart
2. Jan Neumann (oba SanDóMon Bílina)
3. Šimon Veltruský a Lucie Hřibová (oba Nozo-
mi dojo HK), BFS: Šimon Veltruský
Šiai 12-13let 
1. Vít Máliš
2. Petr Bureš, (SanDóMon Bílina) 
3. Johana Matyáštíková (Nozomi dojo
HK), Matěj Vitouš (SanDóMon Bílina),  Best 
Fighting Spirit: Johana Matyáštíková (Nozomi 
dojo HK)
Šiai 14-17let
1. Jakub Lohnický (Nozomi dojo), 
2. Martin Dunka (SanDóMon Bílina)
3. Nikol Eichlerová a Lukáš Kopiště 
(Nozomi dojo), BFS: Nikol Eichlerová (Nozomi 
dojo)
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Krasobruslení v Bílině slaví 10 let vzniku

Mistr a Král střelců 
2016

Sabovčík, Werner nebo Březina, 
to jsou dnes krasobruslařské pojmy, 
ke kterým vzhlíží podstatně mladší 
ročníky. Být opravdu dobrý stojí ale 
hodně úsilí a velkou roli také hraje sa-
motný talent. Bílinský oddíl jich má 
několik, a to drží jejich hlavní trenér-
ku Miroslavu Koberovou, jak sama 
říká nad vodou. 

Slavíte desáté výročí, ale nemáte  
z toho velkou radost? Co se v průbě-
hu těch let změnilo?

 Připadá mi to horší než v začát-
cích, máme méně tréninků na ledě. 
Zakládala jsem oddíl na doporučení 
pana Machuldy st. s tím, že v Bílině 
budou dobré podmínky, protože v tu 
dobu byl hokej převážně v Teplicích. 
Měli jsme tréninky 5x v týdnu po 2 
hodinách v ideálním čase, tj. 15 - 17 
hod. Dnes máme nejisté tréninky, 
protože přednost má hokej, navíc ve 
špatných časech mezi 13.30 - 15,30. 
Výjimku tvoří nepravidelné středy, 
takže 15/16tiletá děvčata trénují 1x 
maximálně 2x v týdnu, protože tré-
ninky ze školy nestíhají. Prostě hokej 
jako kolektivní sport vítězí nad kra-
sobruslením v Bílině, tak jako v celé 
republice. 

Neděle, kdy má být kurz bruslení 
pro neregistrované děti, je rovněž ne-
pravidelná, takže kurz se rozpadá.

Zimní střelecká sezóna je sice v 
plném proudu, přesto bílinští střelci 
SSK 0715 MTs neopomenuli přivítat 
nový rok pravidelným kláním o Mi-
stra a Krále střelců v první lednový 
den. Nepříliš mrazivé posilvestrovské 
ráno svedlo dohromady 13 střelců, 
revolver Smith & Wesson ráže .38 SP 

Lada Laiblová Máte málo tréninků, ale na závo-
dech jste úspěšní?

Máme několik talentů, kteří se bez 
medaile nevracejí. Patří mezi ně Filip 
Očko, Švarcová, Charvátová, Mál-
ková a Belovodjaninová. Je možné,  
že o některé přijdeme, protože mladí 
hokejisté se krasobruslařům poškle-
bují, když si vyměňujeme led. Děti to 
pak těžce nesou. 

Co vás během těch deseti let pří-
jemně překvapilo?

 
To, že se mi podařilo rozpadající 

se oddíl v sezóně 2011/12 znovu na-
startovat a letos už máme silné závod-
ní družstvo a perspektivní přípravku. 
Na rok jsem z rodinných důvodů pře-
rušila činnost a oddíl pozvolna umí-
ral. Talentované děti přešli do jiných 
oddílů v okolí a zbytek skončil, proto-
že tehdejší vedení HC Draci dokonce 
činnost oddílu zastavilo.

Od dětí mě stále překvapuje to,  
že dokážou porážet soupeře z oddílů 
s lepšími tréninkovými podmínka-
mi. Od rodičů mě překvapuje ochota 
podřídit celý chod rodiny krasobrus-
lení, zajistit dovoz dětí v „pracovní 
době“ na trénink, financovat vše ko-
lem tohoto drahého individuálního 
sportu (drahé brusle, tréninkový 
komplet, závodní oděv, dopravu dětí 
na závody, startovné atd.)

Hlavním překvapením je však 
současný zájem o krasobruslení v Bí-

lině, který je pravděpodobně dán pre-
zentací našich úspěchů v tisku. 

Jak si vede oddíl v současné době?
Letošní jubilejní 10. sezóna je nej-

úspěšnější v historii oddílu. Oddíl má 
nejvíce členů, obsazuje nejvíce soutě-
ží, vlastně všechny. 
Jedná se o soutěže:
ISU systém 
Český pohár 
Soutěž nejvyšší
OBO systém - Pohár ČKS A i B
Projekt BRUSLIČKA
Mezioddílové závody přípravky

Můžete některé jmenovat kon-
krétně?

Marie Švarcová vozí medaile ze zá-
vodů Poháru ČKS A, startuje dokon-
ce i v soutěžích ISU Českého poháru, 
což je téměř neuvěřitelné vzhledem  
k tréninkovým podmínkám. Z ně-
meckého Rosenheimu přivezla zlato! 

Ještě jako žačka splnila v předstihu 
na výbornou juniorské výkonnostní 
testy pro příští sezónu. 

Filip Očko se svým jediným star-
tem v Poháru se probojoval mezi  
2 nejlepší chlapce loňského ročníku 
a letos je zatím celkově na 5. místě, 
protože nemá potřebný počet startů. 
Největší talent oddílu prochází vel-
kou krizí.

Agátka Charvátová a Dominič-
ka Málková jsou ve svých necelých 
6ti letech velkým příslibem oddílu, 
ze všech závodů, dnes už v Projektu 
BRUSLIČKA vozí medaile. V lednu 
výborně uspěly v prvních testech vý-
konnosti. 

Márinka Belovodjaninová (5,5 
roku) rovněž vítězí závod za závo-

dem. Poslední zlato získala v Chebu, 
kde vybojovala 1. místo z 18 soutěží-
cích celých Čech.

Další naděje jsou v naší nové pří-
pravce - Alexandra Ficajová, Terezka 
Procházková, Evička Svitavská a nej-
mladší Lucinka Jakoubě. Brzy o nich 
uslyšíme. 

Oddíl má konečně stabilní tým 
trenérů - Koberová, Bukorová, Bu-
kor, Machuldová, bohužel kromě 
hlavní trenérky jsou všichni pracovně 
zaneprázdněni a nemohou se proto 
zúčastňovat všech časově nevyhovu-
jících tréninků.

Jaké vize mají ti starší?
Naše krasobruslení má sice něko-

lik mladých nadějí, jako sourozen-
ci Bělohradští a Lucie Hanzlíková,  
ale i další. Myslím si, že v kategorii 
žen je posun na evropskou úroveň 
dost problematický vzhledem ke 
slabé konkurenci. V kategorii mužů 
máme velmi silnou konkurenci již 
od juniorského věku, proto zde je  
i větší šance prosadit se jak v Evropě,  
tak i ve světě.

a dva originální terče. Střílelo se na 
25 metrů a střed terče byl opravdu 
malinký. Kamil Krofta obhájil svůj 
loňský titul Krále střelců (celkově po 
třetí). Mistrem se stal Václav Šimek 
(Král roku 2013). Gratulujeme!!

Zábranský Milan

Poslední závody

Na Chebském Špalíčku získala 
Marina Belovodjaninová zlatou 

medaili v kat. nejmenších.,
Agátka Charvátová obsadila 

2. místo v Projektu BRUSLIČKA 
v kategorii Cvrček 1 a přivezla do 
Bíliny stříbrnou medaili. Ve stejné 
kat. obsadila Dominička Málková 

4. místo. Zvítězila dívenka 
z Českých Budějovic, 3. skončila 

závodnice z Plzně.

Hlavní trenérka Miroslava Koberová

Foto: P. Hospodář

Foto: P. Hospodář Foto: Zábranský MilanVlevo Mistr Šimek, vpravo Král Krofta

Marina Belovodjaninová



Kruhový trénink zaručí pevnou postavu
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Nový rok je plný předsevzetí  
a určitě jim vévodí závazek hub-
nout. V Bílině je možnost cvičení 
například v Černé hale. Do cvičeb-
ních prostor se vrací kruhový tré-
nink, který si získává na oblibě. Na 
kruhový trénink se specializuje také 
Jan Davignon. 

Pro koho cvičení určené? 

Cvičení je určeno pro všechny 
skupiny - ženy, muže, seniory, děti 
a sportovce.

Popište nám, jak takový kruho-
vý trénink vypadá?

Kruhový trénink je cvičení na 
jednotlivých stanovištích, kde je 

podle zaměření pevně určen inter-
val zatížení a interval odpočinku. 
Klient provede daný cvik a na po-
vel se přesune na další stanoviště,  
kde pokračuje. Funkční trénink 
znamená, že svaly by měly provádět 
pohyby odpovídající jejich funkci, 
co nejvíce se blížící běžnému zatí-
žení, například pracovnímu nebo 
sportovnímu. Funkční trénink by 
měl také vycházet z potřeb jednot-
livce a měl by reagovat na jeho kon-
krétní potřeby, třeba i na zdravotní 
omezení, svalovou dysbalanci apod. 
To je při skupinovém cvičení obtíž-
nější, ale přesto se i o to snažíme.

Je cvičení rozdělené podle obtíž-
nosti?

V rozvrhu máme uvedeny tři 
hlavní skupiny: začátečníci, po-

kročilí a pouze ženy. Vycházíme  
z toho, že začátečník se nemusí ve-
dle pokročilého cítit dobře, nebo že 
některé ženy nechtějí cvičit společ-
ně s muži. V praxi se ale tyto skupi-
ny prolínají a nebývá s tím problém. 
Trénink mají v daný den prakticky 
stejný, jen začátečník může třeba 
vykonat menší počet opakování, 
použít nižší zátěž, provést lehčí va-
riantu cviku. Pokročilý to má přes-
ně naopak.

Od poloviny ledna nám přiby-
ly ještě dvě nové skupiny: kondič-
ní kulturistika - pro ty, kteří to se 
cvičením myslí vážně a sledují svůj 
cíl, rozhodčí fotbalu - jsem jeden  
z pěti držitelů licence UEFA v re-
publice pro fitness přípravu naděj-
ných rozhodčích a budou se k nám 
sjíždět arbitři z celého Ústeckého 
kraje. Ještě jednáme o spolupráci 
s trenérem fotbalové přípravky FK 
Bílina a jsme podle zájmu schopni 
utvořit i skupiny pro seniory, děti, 
tenisty atd.

Kdo si může přijít zacvičit, je to 
nějak množstevně omezené?

Jsme pouze omezeni kapacitou 
sálu. Myslíme si, že optimální po-
čet je 10 až 12 cvičících. Pro zacho-
vání kvality především z hlediska 
prostředí vidíme jako maximum  
15. Mezi svátky jsme zaznamenali 
rekord - 23 zákazníků. Zvládli jsme 

to. Zatím jsme nechtěli přistoupit 
na systém objednávání, tak aby-
chom uspokojili každého, kdo má 
právě čas a chuť trénovat.

Je součástí cvičení například vý-
živová poradna?

Samozřejmě, že umíme lidem  
s výživou poradit, nabízíme i doplň-
ky stravy. 

Jak často cvičíte? 

My jsme ve fitku v pracovní dny 
od 17 do 20:00 hod. Nabízíme tedy 
celkem 15 hodin cvičení. Podle 
konkrétních přání zákazníků jsme 
schopni i čas přidat. Cvičilo se u nás 
i o vánoční svátky. Jinak stejně jako 
pro každou jinou činnost, tak i pro 
sportovní trénink platí, že aby do-

cházelo k zlepšování, musí se pro-
vádět minimálně 3x týdně. Ovšem 
tvrdíme, že 2x je lépe než jednou  
a 1x je lepší než nic. Frekvence tré-
ninků souvisí s cílem, kterého se 
daná osoba snaží dosáhnout.

Chceme ještě dodat, že funkční 
kruhový trénink je nejefektivnější 
forma tréninku s náčiním i činka-

mi k redukci hmotnosti, formování 
postavy a splnění dalších cílů. Je to 
proto, že zahrnuje jak prvky silové-
ho tréninku (nutné k tvoření svalo-
vé hmoty a ta dodává tělu tvar), tak 
prvky aerobního zatížení (kromě 
rozvoje vytrvalosti nutného ke spa-
lování tuků, tedy hubnutí). 

(red)
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