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Budoucí prvňáčci překročili poprvé práh školy a podívali se do 
třídy a školy, kam budou příští léta chodit. Na zápisy do prvních 
tříd mají školy od 15. ledna do 15. února. Ty bílinské proběhly ve 
dnech 20. a 21. ledna.

K zápisům do prvních tříd přišlo 214 dětí

V  letošním  ročníku  je  stejně  jako 
loni téměř sto tisíc šestiletých v celé 
České republice. Přes 20 % rodičů 
však  každoročně  žádá  o  odklad. 
V Bílině přišlo k zápisům na všech-
ny tři základní školy 214 budoucích 
prvňáků. Nejvíce jich ve svých útro-
bách přivítala ZŠ za Chlumem, kam 
přišlo 94 budoucích školáků. Na ZŠ 
Aléská se podívalo 64 dětí a na ZŠ 
Lidická celkem 56.
S  ročním  odkladem  nastoupí  cel-
kem 23 dětí. Naopak rodiče jiných 
o  odklad  požádali. Na ZŠ Lidická 
šest, na ZŠ Aléská počet zatím není 
stanoven a na ZŠ za Chlumem tak 
učinila matka  jednoho  dítěte.  Dal-
ších deset jich bylo posláno na šet-
ření školní zralosti. „Rodiče  těchto 
dětí  o  odklad  školní  docházky  za-
tím  nepožádali,  ale  pokud  budou 
mít  doporučení,  zřejmě  o  odklad 
požádají,“  uvedla  ředitelka  ZŠ  za 
Chlumem  Eva  Flenderová.  Česká 
republika je jedna z mála zemí Ev-
ropské unie, která při přijímání dětí 
do školy přihlíží kromě věku právě 
i ke školní zralosti.
Při zápisu děti například rozeznávají 
tvary a barvy, říkají básničku a zpí-
vají písničku. Absolvují také rozho-
vor, při němž se zkoumá jejich slov-
ní zásoba či případné řečové vady. 
Na  ZŠ  Lidická  bylo  pro  děti  také 
připraveno  divadelní  představení 
Princové jsou na draka. Každé dítě 
dostalo  tako  kufřík  s  reklamními 
předměty a sladkost. Na ZŠ Aléská 
zas při zápisech pomáhali deváťáci, 
kteří  budoucí  prvňáčky  uváděli  do 
tříd a předávali dárky.
Od  tohoto  školního  roku  mohly 
poprvé nastoupit do  školy  i pětile-
té  děti.  Novinka  je  určena  hlavně 
mimořádně  talentovaným  dětem. 
Zájem byl však loni minimální. Ani 
v Bílině nepřišlo minulý rok k zápi-
su  ani  jedno  pětileté  dítě. Letos  je 

ovšem situace jiná a k zápisu přišly 
hned dva pětiletí budoucí prvňáčci. 
Jedno na ZŠ za Chlumem a druhé 
na ZŠ Aléská. Oba musí mít dopo-
ručení  ze  školského  poradenského 
zařízení, aby mohli být od září sku-
tečně přijati.
Z  důvodu  nedostatečné  kapacity 
školy nebude moci přijmout všechny 
děti  ZŠ  Lidická,  která  nemůže  při-
jmout více než 42 dětí a otevřít dvě 
první třídy. Zbylé dvě školy přijmou 
všechny děti, které se hlásí.  JaK

● Proběhly zápisy do prvních tříd ● K nahlédnutí je dokumentace k obchvatu ● Poplatky za psy se zvýšily ●
● Na radnici se konala diamantová svatba ● Most k naději pomáhá v Bílině ● Aerobik z DDM byl opět úspěšný ●

Většina lidí z Bíliny, kteří se zajímají o spor-
tovní dění v našem městě, slyšela o úspěš-
ných skupinách aerobiku Cik – Cak a Caviky 
z Domu dětí a mládeže v Bílině. Obě skupiny 
každoročně vyhrávají na mnoha soutěžích  

v kategorii profi týmů. Již pátým rokem jsou 
naše družstva registrována u Českého svazu 
aerobiku a zúčastňují se nominace na Mis-
trovství ČR v Aerobik Team Show. 

pokračování na s. 12

Třetí místo na Mistrovství ČR v aerobiku

Budoucím prvňáčkům zahráli na ZŠ Lidická jejich starší kolegové 
pohádku Princové jsou na draka. Foto: Václav Weber
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Z deníku MP Bílina Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

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

Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam.  
Na fotografiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Stříbrňák 
(č.2652): nejspíše 

kříženec, asi 
rok starý pes, 

v kohoutku cca 38 cm, dobrý zdravotní stav. 
Stříbrňák je malý a drobný mazel, vhodný pouze 
do teplého domova, a to jak k mladé rodince, tak 
i ke starším lidem. Je nekonfliktní, na vodítku mu 

to jde skvěle, je očkovaný a odčervený.

Rex (č.2699): nejspíše kříženec, asi 2 roky 
starý pes, v kohoutku cca 33 cm, dobrý 
zdravotní stav. Rex je typický kříženeček, 
který má rád procházky a různé mlsky. Je 
vhodný do teplého domova a nepohrdne 
ani gaučem. 
Je očkovaný 
a odčervený.

Sára (č.2703): 
nejspíše bígl, asi 6–7 let stará 

fena, v kohoutku cca 48 cm, dobrý zdravotní 
stav. Sára je kontaktní a přátelská bíglice vhodná 
do teplého domova. Je očkovaná a odčervená, 
miluje společnost lidí a má ráda procházky.

Setech (č.2715): nejspíše něměcká doga, štěně, 
asi 4–5 měsíců starý pes, v kohoutku cca 67 cm, 
dobrý zdravotní stav. Očkovaný a odčervený, 
vhodný do teplého domova, kde bude jediným 
zvířetem.

Narkoman zadržen pouhých 
patnáct minut po vloupání 

V sobotu 15. ledna krátce před dru-
hou hodinou ranní bylo na operační 
středisko  Městské  policie  Bílina 
oznámeno vniknutí do prodejny na 
sídlišti  Pražské Předměstí  v Bílině. 
Hlídka  strážníků,  která  na  místo 
okamžitě  vyrazila,  zjistila  násil-
né  vniknutí  do  prodejny.  Pachatel 
k  rozbití  výlohy  použil  dlažební 
kostku  a  dvoumetrovou  silnější 
větev.  Prohlídka  prodejny  ani  bez-
prostředního  okolí  nepřinesla  při 
pátrání po pachateli výsledky. Stráž-
níci předali případ přivolané Policii 
ČR a provedli pátrání v širším okolí 
místa činu. Po patnácti minutách od 
nahlášení hlídka MP zadržela muže 
z Bíliny, který se k vloupání do pro-
dejny  přímo  na  místě  strážníkům 
doznal. Patrně pochopil, že zapírání 
nemá smysl, jelikož měl kapsy plné 
ukradených cigaret a stíracích losů. 
Dle  sdělení  zasahujících  strážníků 
pachatel  odůvodnil  svoje  počíná-
ní  závislostí  na  drogách.  Prodejem 
ukradených věcí si chtěl opatřit pení-
ze na pořízení drog. Pachatel byl i se 
zajištěným zbožím předán do rukou 
Policie ČR.

Recidivista vykradl kamion
Policisté  objasnili  vloupání  do  ná-
kladního vozidla, ke kterému došlo 
v polovině ledna v Bílině. Pachatel 
vnikl do kabiny kamionu, ze které 
následně odcizil vestavěný palubní 
multifunkční počítač, autorádio, fo-
toaparát a DVD přehrávač. Odcize-
ním věcí byla způsobena škoda 44 
tisíc korun, dalších deset tisíc bude 
stát  oprava  poškozeného  vozidla. 
Zlodějem  byl  36letý  recidivista, 
kterému  za  přečiny  krádeže  a  po-
škození cizí věci hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody.

Hydranty zůstaly prázdné  
Krádež  požárních  hadic  vyšetřují 
policisté v Bílině. Dosud neznámý 
pachatel násilně otevřel hydrantové 
skříně  v  panelovém domě,  ze  kte-
rých následně odcizil tři požární ha-
dice s plastovými proudnicemi. Cel-
ková škoda byla vyčíslena na devět 
tisíc korun, věc je prověřována jako 
přečin krádeže

Zatajili nález
Dva  muži  ve  věku  28  a  32  let  si 
společným  jednáním  přisvojili  cizí 
věci,  které  nalezli  v  prostorách  řa-
dových  garáží  v  Bílině.  Tyto  věci 
naložili do osobního vozidla jedno-
ho z podezřelých a  z místa nálezu 
odvezli s úmyslem si věci v celkové 
hodnotě 7 000 Kč ponechat. Tímto 
se dopustili  trestného  činu  zatajení 
věci, kdy jim hrozí až 1 rok odnětí 
svobody.

Kradl na železnici
Minulý  pátek  policie  informovala 
o  případu,  kdy  neznámý  pachatel 
v  prostorách  železniční  stanice  ve 
Světci odcizil 115 metrů měděných 
kabelů  různého  typu.  Jednalo  se 
o  napájecí  kabely  drážního  osvět-
lení,  takže  v  souvislosti  s  krádeží 

nedošlo k ohrožení provozu želez-
niční dopravy,  celková  škoda byla 
vyčíslena na 16 tisíc korun. Pouhý 
týden  stačil  bílinským  policistům 
k  dopadení  pachatele,  kterým  je 
35letý muž z Hostomic. Tomu bylo 
sděleno podezření z přečinu kráde-
že a vzhledem k jeho pestré trestní 
minulosti mu hrozí až  tři  roky vě-
zení.

Zadrženi při krádeži
Podezření z přečinu krádeže sdělili 
policisté dvěma mužům ve věku 20 
a 34 let. V Bílině je hlídka přistihla 
v prostoru fotovoltaické elektrárny, 
kde odcizili přes padesát zemnících 
tyčí  v  hodnotě  přesahující  20  tisíc 
korun. Lup chtěli prodat do výkup-
ny sběrných surovin a peníze si roz-
dělit. Oběma lapkům hrozí v přípa-
dě odsouzení až dvouleté vězení.

Zmizelo 300 litrů nafty
Téměř  300  litrů  motorové  nafty 
odcizil dosud neznámý pachatel ze 
stavebních  strojů  zaparkovaných 
na oploceném pozemku ve Světci. 
Zloděj  na  obou  strojích  poškodil 
víčka palivových nádrží, ze kterých 
pohonné hmoty odčerpal. Hodnota 
odcizené nafty byla vyčíslena na 9 
tisíc korun, poškozením strojů způ-
sobil pachatel škodu ve výši 20 tisíc 
korun. Policisté věc prošetřují  jako 
přečiny  krádeže  a  poškození  cizí 
věci, za které zákon stanoví trest od-
nětí svobody až na dvě léta.

Odnesl cigarety a alkohol
Policisté  pátrají  po  neznámém  pa-
chateli,  který  se  v  Bílině  vloupal 
do restaurace. Z té si zloděj odnesl 
tabákové  výrobky,  dvě  lahve  tvr-
dého alkoholu a  finanční hotovost. 
Celková škoda přesáhla 8  tisíc ko-
run, v případě dopadení mu hrozí až 
dvouletý pobyt ve vězení.

Pizzerie u Lišáka 
a RSZ Bílina s.r.o. 
vyhlašují akci na zimním 
stadionu v Bílině:
PIZZA + CD K VALENTÝNU
14. února 2011
veřejné bruslení 
14. – 20. února 2011
zamilovaný týden
Podmínky účasti: 
Soutěžit může každý 
návštěvník ZS:
♥  Stačí, když v uvedených 
termínech po odchodu ze 
ZS napíše na zadní stranu 
vstupenky své jméno 
a kontakt

♥  Vloží pokladní doklad do 
nádoby u kasy

♥  Potom už jen čeká, jestli 
bude vylosován a následně 
námi osloven k vyzvednutí 
ceny

♥  14. února každý obdrží  
malý dárek až do  
vyčerpání zásob

Losování: 
♥  14. 2. – 15:30 hod. 
– 1. – 7. cena – CD

♥  20. 2. – 14:30 hod. 
–  1. – 3. cena – dárkový 
poukaz na pizzu + CD

Ceny věnované Pizzerií 
u Lišáka v Bílině: 
♥  Dárkový poukaz na pizzu 
dle vlastního výběru ve 
jmenované pizzerii

♥  CD s romantickou hudbou 
pro zamilované

Výzva: 
Vyzýváme i ostatní 
podnikatelské subjekty 
k podobným akcím na našich 
sportovištích  
– tel.: 417 822 234

hod.
dárkový

do

hod.
CD

hod.

hod.
CD

hod.

v uvedených

subjekty
na našich

subjektysubjekty
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Kromě  toho  obec  letos  plá-
nuje  dokončit  nový  územní 
plán,  s nímž  je  spojena výstav-
ba  obecních  bytů  a  rodinných 
domů.  Prostor  na  tyto  stavby 
chce  zčásti  získat  demolicí  bý-
valého kina.
„Čekáme na přeložku distribuč-
ního  zařízení  určeného  k  do-
dávce  elektrické  energie.  Pak 
budeme moci  začít,“  vysvětlila 
starostka.
Ani  zeleň  nepřijde  zkrátka,  jak 
popsala starostka: „Chystáme se 
letos upravit lesopark výsadbou 
nových stromů a keřů.“

Lukov loni a letos
V  Lukově  loni  dokončili  řadu 
prací na úsporu energií obecní-
ho  úřadu.  Rekonstruovali  tope-
ní  a  v  předchozích  letech  také 
vyměnili okna a dveře,  zrekon-
struovali  střechu a zateplili bu-
dovu.
V  minulém  roce  také  vybudo-
vali  v  části  Štěpánov  z  dotací 
Krajského  úřadu  a ministerstva 
pro  místní  rozvoj  dětské  hřiště 
a  chlorováním  vylepšili  obecní 
vodovod.
Na  něm  letos  budou  práce  po-
kračovat a vodovod projde dal-

ší  rekonstrukcí.  „Dále  bychom 
rádi  přímo  v  Lukově  postavili 
dětské  hřiště.  Budeme  na  něj 
žádat  o  dotaci,  tak  uvidíme. 

Stejně tak požádáme o dotaci na 
údržbu  zeleně  a  doufáme,  že  ji 
získáme,“  řekla  starostka  obce 
Olga Hrabáková.  JaK

Posudek  
na obchvat 
hotovýKnihovna by například chtěla oslo-

vit  současného  spisovatele  Emila 
Hakla,  kterého  lidé  znají  přede-
vším díky knížce O rodičích a dě-
tech, jež byla zfilmována.
Na autorské čtení by 
dále ráda pozvala 
Miroslava  Ko-
váříka,  který 
píše  poezii. 
„Není  to  mezi 
lidmi  nejoblí-
benější  literatu-
ra,  ale  chtěli 
bychom 

i tento literární druh propagovat,“ 
vysvětlila ředitelka.
„Na  cestopisnou  besedu  bychom 
rádi  bychom  znovu  pozvali  Mi-
loslava  Stingla,  který  tu  měl 
při  své  listopadové  návštěvě 
velký úspěch a moc se mu tu 
líbilo, ale byl tu jen krátce. 
Chtěli bychom ho pozvat 
asi  na  květen,  až  bude 
hezky,  abychom  ho 
mohli  provést  také  po 
okolí,“ uvedla ředitel-

ka.  Beseda  by 
byla  společ-

ně s Josefem Formánkem a podle 
prozatímních  představ  knihovny 
by se mohla konat ve Fontáně, kde 
je větší kapacita.
Ještě jednou by měl přijet Roman 
Nešetřil,  který  vypráví  o  svých 
cestách na netradiční místa a kte-
rý  měl  loni  v  Bílině  hned  dvě 
přednášky, v nichž vyprávěl o ge-
pardech  v  Africe  a  indonéském 
ostrově Borneo.
Na cesty se snad budou moci ná-
vštěvníci  vypravit  také  s  Jiřím 
Hubičkou, jenž napsal zajímavou 
knihu o Číně, což je místo, kam se 
každý nepodívá,  a beseda by  tak 
určitě byla zajímavá a poučná.
„Dostáváme  dále  různé  nabídky 
na autorská čtení a všechny akce 
jsou  otázkou  financí.  Uvidíme, 
co  se  nakonec  všechno  podaří 
uskutečnit,“  doplnila  ředitelka. 
Jednou z velmi nejistých akcí  je 
pořad  pro  děti  s  hudebním  do-
provodem,  který  pořádá  známá 
spisovatelka a ilustrátorka Vítěz-
slava Klimtová.
Jestli  budou  vyjmenované  akce 
v možnostech knihovny, ukáže až 
průběh roku. V únoru knihovna nic 
většího nechystá,  ale v březnu už 
se  zájemci  mohou  těšit  nejspíše 
buď  na  Jiřího  Hubičku,  nebo 
na Romana Nešetřila.  JaK

Posudek, na kterém se pra-
covalo dva roky a který se 
vyjadřuje o vlivu obchvatu 
na životní prostředí, je ho-
tový.

Občané  ho  mají  k  dispozici 
a  mohou  do  něj  nahlížet  na 
odboru  životního  prostředí 
u Lenky Hořejší. Mohou dále 
posílat své názory a vyjádře-
ní do 20. února na odbor ži-
votního  prostředí  Krajského 
úřadu Ústeckého kraje.
První  fáze  prací  na  obchva-
tu  je  tímto  hotová.  Původně 
bylo  variant  pro  stavbu  ob-
chvatu pět – dvě západní, dvě 
východní  a  průtah  městěm. 
Obě  západní  varianty  byly 
vyloučeny ještě předtím, než 
se začalo pracovat na posud-
ku,  protože  byly  technicky 
příliš náročné.
Zůstaly  tak  dvě  východní 
varianty  a  průtah.  Nejhůře 
z posudku pak vyšla varianta 
zkráceného  východního  ob-
chvatu,  takže  se  výběr  zúžil 
na dvě varianty. Buď v Bíli-
ně  tedy  vyrostě  levnější  vý-
chodní  obchvat,  nebo  dražší 
průtah, který by vedl nad sil-
nicí 1/13.

Ledvice letos plánují několik větších akcí
Už loni byla podle starostky Zdeňky Fritscherové nejvýznam-
nější akcí roku teplofikace. Ledvicím ji zainvestuje skupina 
ČEZ a Severočeské doly: „Probíhají jednání, která vedou 
k úspěšnému konci. V letošním roce na to navážeme a budeme 
v této významné a velmi přínosné akci pokračovat,“ uvedla 
starostka.

Obec Ledvice

Co plánuje knihovna na letošní rok

vším díky knížce O rodičích a dě-
tech, jež byla zfilmována.
Na autorské čtení by
dále ráda pozvala
Miroslava Ko-
váříka, který
píše poezii.
„Není to mezi
lidmi nejoblí-
benější literatu-
ra, ale chtěli
bychom

rádi bychom znovu pozvali Mi-
loslava Stingla, který tu měl
při své listopadové návštěvě
velký úspěch a moc se mu tu
líbilo, ale byl tu jen krátce.
Chtěli bychom ho pozvat
asi na květen, až bude
hezky, abychom ho
mohli provést také po
okolí,“ uvedla ředitel-

ka. Beseda by
byla společ-

je větší kapacita.
Ještě jednou
Nešetřil,
cestách na
rý měl loni
přednášky,
pardech v  Africe
ostrově Borneo.
Na cesty
vštěvníci
Hubičkou,
knihu o Číně,
každý nepodívá,
určitě byla
„Dostáváme
na autorská
jsou otázkou
co se nakonec
uskutečnit,“
Jednou z velmi
pořad pro
provodem,
spisovatelka
slava Klimtová.
Jestli budou
v možnostech
průběh roku.
většího nechystá,
se zájemci
buď na
na Romana

Také na letošní rok chystá městská knihovna několik větších a zajímavých akcí, které určitě naplní 
místní klubovnu. Plány knihovna má, závisí však na finančních možnostech, takže se všechny ne-
musí zrealizovat, jak podotýká ředitelka knihovny Marcela Šímová.

I letos by mohl Bílinu navštívit známý 
cestovatel Miloslav Stingl, který se v Bílině narodil.
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Navštívil jsem dvakrát in-
formační centrum Kaskáda 
s přáním koupit si lístky na re-
prezentační ples města Bíliny. 
Pokaždé jsem byl odmítnut, že 
lístky ještě nejsou. Začnou se 
prodávat až 24. ledna.

Když  jsem  navštívil  informační 
centrum  v  tento  den  v  9:30,  už 
byly  všechny  vyprodány.  Celý 
sál? Žádná fronta přede mnou ne-
byla vidět. Že by kouzelník, nebo 
jsem  nebyl  dost  reprezentativní? 
Nebo je ples jenom pro vyvolené? 
Nebo pro zaměstnance radnice?

Luděk Chlebný, Bílina

Lístky jsou nabízeny 
přednostně, kapacita je 

omezená
Reprezentační  ples  je  akcí,  která 
je  zpravidla  pojata  jako  firemní 
akce  Městského  úřadu,  a  pro-
to  vždy  přednostně  jsou  místa 

nabídnuty  jeho  zaměstnancům. 
Poté  jsou  zbylé  vstupenky  dány 
do volného prodeje. Zaměstnanci 
MěÚ si zarezervovali zhruba 200 
vstupenek, zbylých 150 míst bylo 
vyprodáno  během  první  půl  ho-

diny, kdy předprodej začal. První 
zájemci  čekali  na  předprodej  již 
před  otevírací  dobou  Infocent-
ra.  Podobná  situace  předcházela 
i u prvního plesu  letošní plesové 
sezóny, kdy první ples byl rovněž 
vyprodán  během  několika  málo 
prvních  hodin  předprodeje,  a  to 
si místa předem nikdo nerezervo-
val. 
Je mi líto, že Vám nemohlo být 
vyhověno,  ale  kapacita  sálu  je 
omezená a poptávka po této akci 
je v letošním roce nadstandard-
ní. Proč je tomu tak, si nedokáži 
vysvětlit, ale těší mě to. Zváží-
me  ovšem,  zda  by  bylo možné 
systém  předprodeje  v  příštích 
letech nějakým způsobem upra-
vit,  aby  byl  spravedlivější.  Co 
se týče jednání zaměstnanců In-
focentra, jsem přesvědčen o je-
jich nepochybení.

Michal Mlej,  
ředitel KC Kaskáda

Na poliklinice  
sanitka  

pod střechou
Investici  do  lepšího  parkova-
cího  místa  pro  jednu  sanitku 
provede v nejbližších měsících 
město. Jedno místo určené pro 
parkování  sanitek  totiž  na  žá-
dost Rychlé  záchranné  služby 
zastřeší.  Důvodem  je  ochrana 
pacientů  před  nepřízní  poča-
sí.  Stavba  bude  zahájena  po 
vydání  stavebního  povolení 
a  vypsání  výběrového  řízení, 
což bude trvat asi dva měsíce. 
Samotná výstavba pak bude tr-
vat čtyři až šest týdnů.  JaK

Celková nezaměstnanost v okrese kolísala kolem 
13,5 % a držela se tak přibližně o procento a půl 
výše než v roce 2009. Už koncem předloňského 
roku však nakonec dosáhla 14% hranice. Tam 
se pohybovala i v prosinci 2010, kdy skokově 
vzrostla z listopadových 13 %. Počet uchazečů 
neklesl pod 8500 lidí. Nejvyššího počtu dosáhl 
v únoru. Ženy v počtu zájemců o práci tvořily po 
celý rok lehce nadpolovičí většinu (asi 51 %).
Počet volných míst byl v okrese vyšší od polo-
viny roku, kdy v červenci vystoupak z červno-
vých 137 na 185 a po zbytek roku neklesl pod 
160. Nejvíce volných pracovních míst  nabízel 
úřad práce po celý rok vyučeným, a to mezi 44 
v dubnu a 97 v září. Druhý nejvyšší počet míst 

měli  k  dispozici  středoškoláci  a  lidé  s  vyšším 
odborným vzděláním. Vybírali z 36 únorových 
až 65  říjnových. Počet volných pozic pro obě 
uvedené skupiny stoupal spíše v druhé polovině 
roku. Po nich si z nejvyššího počtu mohli vybírat 
vysokoškoláci, a to z 19 zářijových až 34 dubno-
vých míst. Nejméně zájmu bylo loni o osoby se 
základním vzděláním, v březnu se jim nabízelo 
dokonce jen jediné volné místo. Jen na prázdni-
ny zájem o ně stoupl až nad 30 volných pozic. 
Co se týče vzdělanostní struktury, největší počet 
lidí ucházejících se každý měsíc o práci měl zá-
kladní vzdělání. Bylo jich celoročně nad 4000. 
Nejméně  lidí  hledajících  práci  mělo  vzdělání 
vysokoškolské.  Jejich  počet  se  pohyboval  ko-

lem 180. V červenci, srpnu a září jich bylo do-
konce přes 200. Na jedno místo připadalo od 45 
uchazečů v srpnu po 75 v březnu. Nejvíce jich 
bylo  počátkem  roku,  jejich  počet  od  července 
výrazněji poklesl a na původní hodnoty už ne-
vystoupal.
V Bílině kromě listopadu neklesl počet uchaze-
čů o práci pod 1500.  První tři měsíce v roce do-
konce přesáhl hranici 1600. V procentech se tak 
na nejnižší míru nezaměstnanost dostala v listo-
padu, kdy tvořila 13,33 %. Pod 13% hranicí se 
pohybovala také v říjnu, září a červnu. Naopak 
v únoru přesáhla 15 %. Počet volných pracov-
ních pozic se v Bílině pohyboval od dubnových 
15 do srpnových 25.  JaK

počet uchazečů 
v okrese

míra nezaměst-
nanosti (%)

počet volných 
míst

počet uchazečů 
v Bílině

míra nezam. 
v Bílině (%)

počet volných 
míst v Bílině

leden 9090 14,21 128 1626 14,91 17
únor 9233 14,44 133 1647 15,11 15
březen 9167 14,31 122 1620 14,84 14
duben 8950 13,80 131 1570 14,25 12
květen 8794 13,51 129 1569 14,24 19
červen 8600 13,29 137 1522 13,93 17
červenec 8604 13,42 185 1532 14,08 16
srpen 8607 13,42 190 1525 14,06 25
září 8687 13,45 185 1528 13,95 21
říjen 8672 13,27 165 1523 13,90 22
listopad 8650 13,16 163 1483 13,33 19
prosinec 9171 14,04 171 1565 14,15 14

Nezaměstnanost v roce 2010

Loni na plese vystoupil 
Petr Nagy, letos se návštěvníci 

můžou těšit na Michala Davida. 
Foto: Václav Weber

Reprezentační ples 
jen pro vyvolené?
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Další služebna nebude
O tom, že by se měla na Teplic-
kém Předměstí vybudovat pevná 
služebna městské policie, město 
neuvažuje, přestože by ji tam lidé 
jistě rádi uvítali. Jedním z poten-
ciálních míst by byla zdejší býva-
lá základní škola. „Před zřízením 
mobilní služebny se diskutovalo 
o tom, jestli město vytvoří stálou 
služebnu  na  Teplickém  Před-
městí, nebo bude po městě jezdit 
mobilní  služebna.  Rozhodnutí 
padlo na mobilní služebnu,“ uve-
dl důvody, proč pevná služebna 
nebude,  starosta  Josef Horáček. 
Mobilní služebna v Bílině fungu-
je od září 2009. Hlavní výhodou 
je možnost přesouvání po celém 
městě. V místech,  kde  stává,  je 
situace  opravdu  klidnější  a  slu-
žebna  tak  funguje  především 
jako preventivní opatření.  JaK

53. února 2011

Diskuze  a  polemiky kolem  tohoto 
návrhu sice na zasedání zastupitel-
stva zabraly svůj díl času a ozývala 
se  nejedna  kritika  zvýšení  tohoto 
poplatku,  hlasování  však  o  jediný 
hlas dopadlo v jeho prospěch.
Za jednoho psa lidé tedy ročně za-
platí o  sto korun více,  za každého 
dalšího psa platí stejná sazba, a  to 
1500 Kč. Jinak je tomu u důchod-
ců, kteří za prvního psa i letos platí 
stále stejně, tedy sto korun, a teprve 
za každého dalšího mazlíčka 1500 
korun.  Výjimku  tvoří  důchodci, 
který  mají  svůj  důchod,  starobní, 
invalidní,  sirotčí,  vdovský  nebo 
vdovecký,  jako  jediný  příjem.  Ti 
za každého dalšího pejska výrazně 
ušetří, protože zaplatí 300 Kč. Sle-
va  se  však  netýká  těch  důchodců, 
kteří  pobírají  důchodů  více,  např. 
starobní s vdovským.
Na  50%  slevu  si  může  přijít  také 
člen  kynologivkého  klubu.  Důka-
zem však musí být potvrzení, že je 
členem a psa cvičí.
Od  poplatku  jsou  někteří  lidé 
osvobozeni  úplně.  Jedná  se  o  lidi 
nevidomé,  bezmocné  či  s  těžkým 
zdravotním  postižením,  ale  také 

příspěvkové  organizace,  které  zří-
dilo město.
Ne  všichni  na  poplatek  dbají,  vy-
stavují  se  pak  však  riziku  pokut. 
Ke konci loňsého roku evidoval fi-
nanční odbor celkem 118 dlužníků, 
kteří se dělí o částku 233 440 korun. 
Pokud je přistihne strážník městské 
policie a oni nejsou schopni ukázat 
aktuální  evidenční  známku,  popř. 
nemají  svého mazlíčka  vůbec  při-
hlášeného, hrozí jim pokuta až tisíc 
korun.

Město nejspíš pomůže 
vysavačem

Jeden z názorů, který  se na zastu-
pitelstvu objevil, se týkal psích ex-
krementů: „Měli by se postihovat ti, 
kteří je nesbírají, a u nich získávat 
potřebné  finance,“  uvedla  zastupi-
telka Miloslava Prejzová.
Psími  výkaly  se  zabývá  městská 
policie,  která  provádí  celoroční 
průběžný  dohled:  „Situace  v  sou-
vislosti se psími exkrementy se pro-
ti minulosti i díky osvětě prováděné 
bílinskou městskou policií zlepšila, 
nicméně  stále  někteří majitelé  psů 
exkrementy neuklízí,“ uvedl tisko-

vý  mluvčí  městské  policie  Fran-
tišek  Krejčí.  Přitom  se  lidé  podle 
jeho  slov nejčastěji vymlouvají na 
hrazení  poplatků:  „Lidé  se mnoh-
dy  mylně  domnívají,  že  uhrazení 
poplatku  ze  psů  ja  automaticky 
opravňuje zaneřádit své okolí psími 
hromádkami. Nevidí prostě důvod, 
proč by měli po svém psovi uklízet, 
když za psa platí.“ 
Zákon to ovšem vidí jinak. Policie 
může  za  neuklizení  udělit  majite-
li  pokutu  až  tisíc  korun. A  chystá 
se  přitvrdit. Ve  většině  případů už 
nebude  tento  přestupek  řešit  jen 
domluvou, ale rovnou různě vyso-
kými pokutami.
Nechce  však  jít  jen  cestou  sankcí 
a má připraveno několik věcí, kte-
rými  chce  občanům  vyjít  vstříc. 
Proto  připravila  návrh  pro  radu 
města,  v  němž  by  chtěla  zakoupit 
vysavač  na  psí  exkrementy,  tedy 
jakýsi motorový kontejner,  s nímž 
by  jezdil  například  zaměstnanec 

MTSB a s uklízením psích výkalů 
pomáhal.
Kromě  toho má pro  pejskaře  při-
pravenou  další  věc,  kterou  lze 
využít hned. Na služebně městské 
policie, v mobilní služebně a také 
na pokladně, kde se platí poplatky, 
jsou k dispozici sáčky na sběr ex-
krementů. Takže, kdo chce, může 
si je kdykoliv zdarma vyzvednout. 
„Sáčky mají také hlídky v autech. 
Takže  se  nikdo  nemůže  vymlou-
vat, že zrovna u sebe nemá sáček, 
aby  výtvor  svého  mazlíčka  mohl 
sebrat. Kdo  chce,  vyzvedne  si  je, 
nebo mu ho dá případně přítomný 
strážník.  Chceme  těmito  opatře-
ními  ukázat,  že  pro  čistotu města 
sami  něco  děláme  a  lidé  by  pak 
také měli přispět a po svých maz-
líčcích důsledněji uklízet,“ doplnil 
František Krejčí.
Dokud  se  však  nezmění  myšlení 
lidí a ti nebudou považovat za při-
rozené udržovat pořádek po svých 
psech,  město  se  nikdy  zcela  vý-
kalů  nezbaví.  S  tím  nebojuje  jen 
Bílina, ale i všechna ostatní města. 
„Je  úsměvné,  ale  zároveň  smutné, 
když  člověk  venčící  psa  ho  skoro 
uškrtí na vodítku, jen aby neudělal 
hromádku  před  strážníkem,  který 
jde  zrovna  okolo,“  dodal  Franti-
šek Krejčí. Vše  je  tedy především 
v morálce lidí.  JaK

Dalším z učitelů na ZUŠ, kte-
ří popovídali o svém působení 
na místní základní umělecké 
škole, je Jan Koliha, jenž učí 
na dechové nástroje. I on od-
pověděl na několik otázek.

1. Kolik učíte žáků?
V současné době učím čtyři žáky. 
Jednu  žákyni  hře  na  zobcovou 
flétnu, jednu hře na příčnou flét-
nu a dva žáky hře na saxofon.

2. S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Pokud  žáci  vytrvají  a  zakončí 
zdárně  druhý  cyklus  absolvent-
ským koncertem, tak zvládají za-
hrát  jednodušší  melodie  z  listu, 
tzn. bez předchozího nastudová-
ní,  dokáží  zahrát  durové  a mol-
lové  stupnice  a  k  nim  náležící 
akordy.  Mají  přehled  o  stylech 
tzv.  vážné  hudby  a  zejména  sa-
xofonisté  či  saxofonistky  také 
přehled  o  stylech  hudby  taneční 
a jazzové.
Především se ale snažím, aby žáci 
získali  pozitivní  vztah  k  hudbě 
a dokázali hudbu aktivně poslou-

chat, zkrátka se snažím vychovat 
kvalitní posluchače dobré hudby, 
ať  už  artificiální,  či  nonartifici-
ální.

3. Máte nějakou osvědčenou 
metodu nebo aktivitu, kterou jste 
žáky vždy stoprocentně zaujal?
Snažím  se  žákům  pouštět  na-
hrávky  skvělé  hudby  nebo  jim 
doporučuji  k  poslechu  kapely 
a orchestry, které si mohou najít 

na internetu. Podle mého názoru 
je  však  úplně  nejlepší  motivací 
vlastní  zapojení  žáka  do  nějaké 
kapely  či  menšího  hudebního 
souboru.

4. Co se vám na této práci nej-
více líbí?
Na  mé  práci  se  mi  nejvíce  líbí 
možnost utváření osobnosti mla-
dých lidí a rozšiřování jejich hu-
debních a jiných obzorů.

Učitelé na ZUŠ aneb Krátké rozhovory o jejich práci

Poplatek za psa nesignalizuje „neuklízejte po něm“
Za své psí miláčky lidé od letošního roku zaplatí více. Zastupitel-
stvo města na svém druhém prosincovém zasedání schválilo na-
výšení z 600 na 700 korun za psa chovaného v bytě a z 200 na 300 
korun za psa chovaného v domě se zahradou.

Foto: Válcav Weber

Ilustarční foto
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S interaktivním pořadem pro děti 
„Strážníku, co mám dělat, když...“ 
přijeli  do  MŠ  Síbova  strážníci 
Městské  policie  z  oddělení  pre-
vence  kriminality  v  Bílině.  For-
mou  scének  navodili  situace,  do 
kterých  by  se  děti mohly  v  běž-
ném životě dostat. Nejdříve před-
vedli situace, jak se chovat nemá-
me  a  jaké  následky  to může mít 
(...když  mne  osloví  cizí  člověk, 
jsem  sám  doma,  najdu  injekční 
stříkačku apod.).

Děti se samy zapojily do dění ne-
jen svými názory, ale i samy před-
vedly,  jak  správně  situaci vyřešit 
a tak se dozvěděly se mnoho zají-
mavých a užitečných rad.
Takový pořad v dnešní době je vel-
kým přínosem pro děti a je dobře, 
že policie myslí i na ty nejmladší.   
Fotografie  z  pořadu  i  z  dalších 
akcí  a  činnosti  naší  MŠ  Síbova 
najdete  na  našich  stránkách:    si-
bova.ms-bilina.cz. 

Kolektiv MŠ Síbova

Přednáška rozhodně nebyla nudnou 
jednostranně zaměřenou záležitostí. 
Návštěvníci  si  nejdříve  poslechli 
čtení z knížky Mluviti pravdu, kte-
rou  Josef  Formánek  vydal  v  roce 
2008 a v anketě nejčtenějších titulů, 
která probíhá na stránkách knihov-
ny, se dílo umístilo v první desítce. 
Už samotné čtení bylo pojato netra-
dičně a živě. Jako  jediný herec při 
něm pan Formánek zvládl sehrát ně-
kolik rolí z knihy, obsluhovat loutky 
a do děje zapojovat i publikum.
Následná  diaprojekce  už  diváky 
přenesla na druhý konec světa mimo 

civilizaci do deštného pralesa, kam 
se  Josef  Formánek  podíval  hned 
třikrát. Při třetí návštěvě byl dokon-
ce  přijat  do  stavu  šamanů. Během 
prohlížení fotografií poutavě vyprá-
věl o životě tamního kmene, o jeho 
zvycích  a  tradicích  i  kmenovém 
uspořádání. Upozornil například na 
několik opačných jevů v kultuře je-
jich a české: „Pro ně je typické, že 
70 % času stráví povídáním a doty-
ky. Jsou spolu a dělají si společnost. 
Zbylých 30 % pak pracují a shánějí 
potravu. U nás je to naopak, 70 % 
času  strávíme  v  práci,  pak  sedíme 

u televize, ale hovorům a dotykům 
se  tolik obecně nevěnujeme.“ Dal-
ším zvykem na Siberutu je opačný 
přístup k umírajícímu. Ten je všemi 
obklopen a půl  roku po  jeho smrti 
se truchlí. Poté se duše nechá odletět 
do říše mrtvých. „U nás je to často 
tak, že staří lidé končí na LDN a pak 

se dvacet let chodí na hřbitov,“ dopl-
nil pan Formánek. Za nespravedlivý 
by se asi dal považovat zvyk v part-
nerství. Žena může kdykoliv bez dů-
vodu muže vyhnat z příbytku a ten 
si s sebou smí vzít pouze luk a šípy. 
Vyprávění plynulo příjemně a rych-
le, návštěvníci se dozvěděli spoustu 
dalších zajímavých věcí.
V závěru diváci ještě zhlédli pořad, 
který  o  pobytu  Josefa  Formánka 
mezi šamany pojednával. Tím byla 
celá  přednáška  zakončena.  Lidé  si 
pak  mohli  nechávat  podepisovat 
knihy  nebo  vzít  zadarmo  časopis 
Koktejl,  který  pan  Formánek  spo-
luzaložil.
Skoro naplněná klubovna knihov-
ny svědčila o velkém zájmu o vy-
právění Josefa Formánka a aplaus 
na  konci  o  oprávněném  velkém 
očekávání od jeho besedy.  JaK

Výstavu zajímavých fotografií 
mohou vidět všichni, kdo pro-
jdou chodbou bílinské městské 
knihovny. V přístupové chodbě 
vystavuje své práce knihovnice 
z Regionální knihovny v Tepli-
cích Marcela Bukovjanová.

Fotografování má Marcela Bu-
kovjanová  jako  svůj  koníček 
a  bílinská  výstava  je  její  tře-
tí.  Je výběrem z prvních dvou 
výstav  s  několika  novinkami 
a  jednou  speciální  fotografií 
pro  Bíliňany.  Přijďte  se  podí-

vat,  o  jakou  fotografii  se  jed-
ná, ale nejen na to.
Je  jen  na  návštěvníkovi,  jaký 
dojem  si  z  výstavy  odnese 
a  jaký  si  na  fotografie  utvoří 
názor.  Výstavu  lze  zhlédnout 
do konce března.  JaK

Do městské knihovny na výstavu

Projekt „Dětský úsměv“
MŠ M.  Švabinského  v  Bílině  navštívily 
„budoucí  dentistky“  ze  Střední  zdravot-
nické  školy  a  Vyšší  zdravotnické  školy 
z Ústí nad Labem.Ve spolupráci s VZP 
ČR vytvořily projekt,který slouží  in-
formovanosti a zažití praktických do-
vedností v oblasti dentální hygieny.
Děti si zopakovaly své znalosti o ovo-
ci  a  zelenině,dovednosti  při  správném 
čištění chrupu.Tohoto projektu se naše 
MŠ  zúčastňuje  pravidelně  každý  rok.
 Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Strážníci Městské policie v MŠ

V knihovně mezi šamany
Do málo prozkoumané a pro Evropany málo známé oblasti zavedla 
návštěvníky městské knihovny cestopisná přednáška spojená s autor-
ským čtením, kterou přijel představit cestovatel a spisovatel Josef For-
mánek. Přítomní se na indonéský ostrov Siberut mezi šamany přenesli 
12. ledna. Na ostrov, kde je ve dne 50 °C ve stínu, kde neexistuje čas, 
lidé nevědí, kolik jim je let. Je to návrat o tisíc let zpátky.
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Pro někoho nepředstavitelné 
číslo, pro jiného realita. Še-
desát let společného života 
v manželství oslavili v sobo-
tu 15. ledna na v obřadní síni 
na Městském úřadě Bílina 
Květuše Kočí a Karel Kočí.

Znovu  pro  ně  zazněl  svatební 
pochod,  znovu  k  nim  promlu-
vil  „oddávající“  starosta  města 
a znovu si vyměnili snubní prs-
týnky. Po šedesáti  letech si oba 
manželé opět připomněli novou 
„svatbou“,  jak  do  obřadní  síně 
vstupovali před mnoha lety jako 
úplně mladí plni očekávání, na-
dějí a odhodlání učinit toho dru-
hého  šťastným  a  spokojeným. 
Podařilo se  jim  to a povedlo se 
jim  také  vychovat  spolu  čtyři 
děti,  od  nichž  se  dočkali  čtyř 
vnoučat.
Byla to pro oba také ideální pří-

Manželé Kočí oslavili na radnici šedesáté výročí svatby.
Foto: Václav Weber

Vzpomínka
Je těžké, dcero, uvěřit, že nejsi mezi námi,

jen Tvoje duše tiše spí vysoko pod hvězdami.
Vesmír ji ve své náruči po všechna léta chrání,

srdci však nelze poručit, vzpomínáme bez ustání.

Dne 30. ledna  
tomu bylo šest let,
co nám tři sadističtí  
bílinští vrazi 
vzali naši jedinou  
nejdražší dceru a vnučku
Kamilku
ČENTÁKOVOU
S bolestí v srdci 
stále vzpomínají  
rodiče a babička

vnučku

ENTÁKOVOU

Šedesát let manželství

Z malého gymnázia
na univerzitu v cizině

Před necelými třemi lety se skupina sedmi maturantů gymnázia 
v Bílině vydala na zkušenou do zahraničí. Po úspěšně složené 
maturitě se stali studenty Banff and Buchan College na severu 
Skotska, kde se kromě zdokonalování v angličtině pustili do stu-
dia informatiky, managementu a sociálních věd.

Po dvou a půl letech jeden z nich, 
Jiří Vajgl, vzpomíná na první mě-
síce v cizině, které byly zcela od-
lišné od režimu typického českého 
vysokoškoláka:  „  Obejít  desítky 
míst  a ptát  se po brigádě,  zajistit 
si bydlení, skloubit práci se studi-
em, zvyknout si na mnohdy silný 
skotský akcent svých lektorů, za-
městnavatelů  a  lidí  kolem  sebe, 
nemít  na  blízku  svou  rodinu  ani 
její finanční zázemí….“.
Již tento výčet  vyvolá v poslucha-
či  pocit  uznání  k  těmto mladým 
lidem,  kteří  „přežili“  a  úspěšně 
dokončili rok studia. 
Rok studia?  Čtyři z oněch sedmi 
statečných  studují  ve  skotském 
Aberdeenu  dodnes.  Jiří  je  stu-

dentem  prestižního  oboru  DE-
SIGN FOR DIGITAL MEDIA na 
Gray´s School of Arts, Klára a Ra-
dim studují ekonomický manage-
ment, dále Gábina, to jsou dnes již 
studenti  Aberdeenské  Univerzity 
ve druhém a třetím ročníku.
Následující rok po jejich odjezdu 
se na stejnou školu rozjeli Martin 
a Honza, další rok Kateřina s Jiřím 
a letos se na sever Britského krá-
lovství  chystá po maturitě Vláďa 
s  Katkou. Absolvovali  sice malé 
gymnázium  na  severu  Čech,  ale 
jsou naplněni velkým odhodláním, 
pílí a schopností začlenit se do vel-
kého světa studia v zahraničí.
Hodně štěstí a díky za příklad pro 
ostatní!  Miroslava Auliková

ležitost zavzpomínat si na krás-
né chvíle, které spolu prožili, na 
důležité  okamžiky  společného 
života i na to, co spolu všechno 
dokázali překonat.
K  jejich  významnému  jubileu 
pronesl  proslov  starosta  města 
Josef  Horáček,  v  němž  kromě 
ohlédnutí  do  minulosti  uvedl: 
„Váš příkladný život by měl být 
zrcadlem  pro  všechny  ostatní, 
kteří hledají vzájemnou důvěru, 
pochopení  správně  žít,  vzájem-
né  snášení  životních  překážek 
a chtějí v manželství obstát. Při-
jměte  k  své  diamantové  svatbě 

moje přání zdraví a spokojenos-
ti  do  dalších  let  vašeho  života 
a  ještě  mnoho  dalších  hezkých 
chvil.“
Je  nějaký  recept  pro  to,  aby  se 
manželství  nerozpadlo?  Květu-
še i Karel Kočí se shodují: „Ne-
zlobit  se,  odpouštět  si  a mít  se 
stále  rádi.“  To  jsou  podle  nich 
pro manželství jedny z nejdůle-
žitějších věcí.  JaK

Redakce Bílinského zpravodaje 
přeje oběma manželům přede-
vším hodně zdraví a ještě hodně 
společných krásných dní.

Výročí svateb
rok svatba
1 bavlněná
2 papírová
3 kožená
4 květinová
5 dřevěná
6 železná
7 vlněná
8 bronzová
9 hliněná
10 cínová
11 ocelová
12 krajková
13 hedvábná
14 slonovinová
15 křišťálová
20 porcelánová
25 stříbrná
30 perlová
35 korálová
40 rubínová
45 safírová
50 zlatá
55 smaragdová
60 diamantová
65 kamenná
70 platinová
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:  út – so:  10:00 – 12:00 

12:30 – 16:00
                              ne – po: zavřeno 

1. – 25. únor 2011
MILLI JANATKOVÁ  

– CESTOTISKY
Výstava barevných linorytů a matric, výtvarnice 

a zpěvačky Milli Janatkové z Prahy obsahuje 
cestovní deníky a otisky vnitřních a vnějších  krajin.
Vstupné: dospělí 20 Kč, senioři, studenti, děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:  po – čt: 8:00 – 12.00 12:30 – 17:00 

pá: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00 
so – ne: zavřeno
1. – 25. únor 2011

STÍNY PAMĚTI
Výstava kreseb tuží a akrylu pražské výtvarnice 
Radky Ježkové. Tato ojedinělá výstava obrazů, 

zachycující zážitky z meditace v přírodě a záznamy 
intimních zážitků přírody, vznikla z autorčina 
pětiletého pobytu v Norsku. Vstupné zdarma

8 3. února 2011

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

10. únor – 19 hodin
Dario Fo

JAK FRANTIŠKA BYLA  
CELÁ UNEŠENÁ

Bílinské divadelní minimum.
Vstupné: 49 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 5. únor – 20.00 hodin

RYBÁŘSKÝ PLES
11. únor – 20 hodin

REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA BÍLINY

Celým večerem bude 
provázet moderátorka 

LEJLA ABASOVÁ. Taneční 
vystoupení STYL-DANCE 

TEPLICE. Hostem plesu bude 
zpěvák MICHAL DAVID. 

Hraje PRAŽSKÝ TANEČNÍ 
ORCHESTR JINDŘICHA 
VÁCHY. Vstupné: 200 Kč

19. únor – 20 hodin
VZPOMÍNKOVÝ PLES
Nejen pro absolventy 

Gymnázia Bílina. Živá kapela, 
tombola. Výtěžek z akce jde 
na charitativní účely. Další 

informace na tel. 731 759 833. 
Vstupné: 130 Kč

20. únor – 15 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje MALÁ 
MUZIKA Z CHOMUTOVA. 

Vstupné: 30 Kč
KINO HVĚZDA

4. – 5. únor – 19 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI  
HRÁLA S OHNĚM

USA/Kriminální drama, české 
titulky, 129 minut

Filmové zpracování druhého 
dílu slavné trilogie Stiega 
Larssona. Vstupné: 60 Kč 
10. únor – 17 a 19 hodin

LETOPISY NARNIE: 
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

VB/Dobrodružná fantasy, 
český dabing, 114 minut

Vstupné: 60 Kč
Pátek 11. únor – 19.00 hodin

12. únor – 19 hodin
RODINKA

ČR/komedie, české znění, 90 min.
Volné pokračování kultovního 

seriálu Taková normální 
rodinka, která se vrací 

k divákům po více než třiceti 
letech! Vstupné: 70 Kč

Sobota 19. únor – 15.00 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY

Pásmo pohádek pro nejmenší. 
63 minut, vstupné: 20 Kč

14. 2. - 20. 2. 2011 
FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA  
Celovečerní promítání filmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, 
o extrémních zážitcích a sportech. 
Promítáme ty nejlepší české i za-
hraniční filmy uplynulé sezóny. 
Vesměs vítězné snímky z různých 
mezinárodních festivalů. 

Pondělí 14. únor – 18:30 
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
EXPEDIČNÍ KAMERA
19.00 hodin 
MONGOLSKO 
– VE STÍNU ČINGISCHÁNA 
Magická krajina, hledající svou 
současnou tvář v odkaze ze 
13.století. Obávaná, proklínaná 
i obdivovaná – taková jako její 
zakladatel, za života nikdy nepo-
ražený vojevůdce, Čingischán.
(61 minut)

Úterý 15. únor – 19 hodin
POSLEDNÍ LOVCI 
Návštěva vzdáleného světa, plná 
otázek a zamyšlení, je pohledem 
na drsný život v indonéské vesni-
ci Lamalera, kde domorodci loví 
jako jedni z posledních na této 
planetě velryby stejně jako před 
sto lety na dřevěných člunech 
pomocí bambusových harpun. 
(51 minut)

Středa 16. únor – 19 hodin
ZTRACENÝ HORIZONT 
Tři expedice, tři příběhy, které 
vypráví tři lidé. Pojítkem je po-
lárník a horolezec Milan Wlasák. 
(52 minut)

Čtvrtek 17. únor – 19 hodin
ALONE ON THE WALL 
– SÁM VE STĚNĚ 
Třiadvacetiletý Alex Honnold 
posouvá riskantní volné sólo 
lezení do nových dimenzí. Sku-
tečně úctyhodné stěny zdolává 
bez lana a s nulovou šancí na 
přežití v případě pádu. (24 mi-
nut)

BRAHMAPUTRA 
Film o první české expedici na 
jednu z největších světových řek 
– Brahmaputru. Složitým vyjed-
náváním se jim podařilo pronik-
nout k začátku sjezdu do oblasti 
na hranicích Indie a Tibetu pro 
běžné turisty nepřístupnou. (24 
minut)

Pátek 18. únor – 19 hodin
PROJEKT  KAČKAR 
5 kajakářů vyrazila na 22 denní 
expedici do severovýchodního 
Turecka, pohoří Kačkar. Cílem 
bylo zmapovat a sjet co největší 
možné množství divokých řek. 
(9 minut)

ENTRE NÓS – MEZI NÁMI
Film popisuje drama, které proží-
vá náctiletá Luísa o prázdninách, 
když se jejímu otci a zároveň ho-
rolezeckému partnerovi Auréliovi 
stane během výstupu na vysoký 
vrchol vážná nehoda. Dívka bude 
potřebovat veškerou svoji sílu, aby 
dokázala přežít. (15 minut)

JAKO STAŘÍ ARGONAUTI 
Film o expedici šesti českých vo-
dáků a o jejich pokusu proniknout, 
stejně jako kdysi staří objevitelé 
a cestovatelé „voyages“, pěšky a po 
vodě Severozápadními teritorii Ka-
nady k řece Mackenzie a Severní-
mu ledovému oceánu. (24 minut)

Sobota 19. únor – 19 hodin
ZTRACENÝ HORIZONT 
Tři expedice, tři příběhy, které vy-
práví tři lidé. Pojítkem je polárník 
a horolezec Milan Wlasák. (52 
minut)

Neděle 20. únor – 19 hodin
MONGOLSKO 
– VE STÍNU ČINGISCHÁNA 
Magická krajina, hledající svou 
současnou tvář v odkaze ze 
13.století. Obávaná, proklínaná 
i obdivovaná – taková jako její 
zakladatel, za života nikdy nepo-
ražený vojevůdce, Džingischán. 
(61 minut)

DIGITÁLNÍ KINO

(9 minut) (61 minut)

Vstupné: dospělí 60 Kč; senioři, studenti, děti 30 Kč
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Vzhledem k počtu počítačů musejí 
děti programovat na dvě  skupiny. 
Skupiny  se  pravidelně  střídaly 
u  počítačů  a  v  dílnách  leteckých 
modelářů,  elektroniky  a  vosková-
ní. K dispozici byla dětem i herna 
DDM.  Možná i proto je naše se-
tkání mezi dětmi velmi oblíbené.
Do soutěže se od nás přihlásili ze-
jména začátečníci a méně zkušení 
programátoři. Pochvalu si zaslouží 
sourozenci  Špinkovi.    Devítiletý 
Matěj  skončil  v  silné  konkurenci 
dvaceti    mladších  žáků  převážně 
jedenáctiletých    na  šestém místě. 
Michala  vybojovala  jako  jediná 
dívka  v  kategorii  starších  žáků 
rovněž  6. místo  z  12  soutěžících.  
Mile překvapil i letošní začátečník 
Jan Smrž, který si v dobře obsaze-
né kat. mladších žáků uhájil velmi 
pěkné 8. místo.  Eva Klasová

V Bílině se snaží pomoci drogově závislým
Linka duševní tísně

Pro bílinské provozuje sdružení také Linku duševní tísně, kterou město podporuje osmdesáti tisíci za rok 
a která je určena pro krizové intervence. V praxi to znamená umožnění bezprostředního telefonického 

kontaktu lidem, kteří jsou v tísni. Dá se to nazvat jako anonymní pohotovost pro bolavou duši.  
Linka poskytuje především podporu a napomáhá klientům v cestě k vlastnímu aktivnímu řešení problému. 

Na lince je nepřetržitý provoz a její číslo je 476 701 444.

Již devátým rokem působí 
v Bílině občanské sdružení 
Most k naději.

Město na jeho činnost pravidelně při-
spívá a i na prvním letošním zasedání 
zastupitelstva města hlasovalo o pří-
spěvku  na  jeho  činnost  (o  činnosti 
sdružení v Bílině viz článek níže).
Rada města zastupitelstvu doporučila 
příspěvek ve výši 114 tisíc na první 
pololetí schválit, přesto se záležitost 
neobešla  bez  diskuze  a  odpůrců. 
Odpůrci  pochybovali,  jestli  tu  něja-
ký  pracovník  skutečně  funguje,  jak 
sdružení tvrdí, a jestli má smysl jeho 
aktivitu vůbec podporovat a pomáhat 
drogově  závislým.  „Nedával  bych 
jim  nic,  jsou  to  vyhozené  peníze, 
závislý  musí  sám  chtít  přestat,  vý-
měnami jehel se nic nevyřeší. Kromě 
toho proč je mají mít drogově závislí 
zadarmo, když například diabetici se 
musí všechno platit,“ konstatoval za-

stupitel Pavel Prchal.
S otázkou, jestli tu nějaký pracovník 
skutečně  je,  počítala  i  rada  města, 
a  doporučila  proto  příspěvek  sice 
schválit, ale s podmínkou, že sdružení 
Most k naději musí co nejdříve dolo-
žit, že v Bílině skutečně někoho má. 
„Kdysi jsme schválili, že jim příspě-
vek  dávat  budeme,  tak  bychom  jim 
ho  i do začátku  letošního  roku měli 
dát a počkat na jejich důkazy o tom, 
že tu pracovníka mají. Není to pojato 
jako pomoc jim, ale především jako 
ochrana našich dětí a všech občanů, 
protože se snižuje riziko, že se kdoko-
liv píchne o infikovanou jehlu,“ hájil 

příspěvek  starosta 
Josef Horáček. Dů-
ležitost  služby  vy-
světloval  i  Zdeněk  Svo-
boda,  po dle  jehož  údajů 
se takto vymění 21 tisíc 
stříkaček za rok a ty pak 
nezůstávají na ulici, kde 
mohou kohokoliv náhodně 

nakazit  například  žlou-
tenkou typu C, která nená-

vratně poškozuje játra.
Zastupitelstvo města příspěvek 

na  první  pololetí  schválilo  a  je 
na  Mostu  k  naději,  jak  město 

přesvědčí  o  své  čin-
nosti v něm.

JaK

Ilustrační 
foto

Podkrušnohorské setkání 2011
O víkendu 21-22.ledna proběhl již 6. ročník Podkrušnohorského 
setkání Baltíků.  Setkání je součástí serie přátelských setkání mla-
dých programátorů Baltíka V ČR. Letos dorazili tradičně děti ze 
Strakonic, Českých Budějovic a z Prahy. Pozváni také byli pro-
gramátoři z Holic, Tábora a Žatce.

Děvčata z Prahy s letadélky. Voskování.

Jak v Bílině Most k naději funguje?
Program Asistent  pro  terénní  kon-
takt  (ATK)  v  Bílině  zřizuje  Most 
k naději o.s. Tento program se za-
měřuje nejen na uživatele drog, ale 
i na osoby blízké těmto uživatelům 
(rodina, kamarádi, děti uživatelů). 
ATK působí v Bílině od roku 2002. 
Od této doby se drogová scéna vý-
razně  změnila.  Nejvíce  zneužíva-
nou drogou v roce 2002 byl heroin. 
Postupem  času  heroin  ustupoval 
a  do  popředí  se  dostával  pervitin. 
Nejvíce zneužívanou drogou v Bí-
lině  je  dnes  pervitin  a marihuana. 

Uživatelé  pervitinu  většinou  tvoří 
uzavřené  sociální  skupiny,  které 
se  distancují  vůči  vnějšímu  okolí. 
Proto  je  obtížné  se  k  této  skupině 
dostat a získat si její důvěru, což je 
jedna  z  nejdůležitějších  podmínek 
pro práci s uživateli drog. Pracov-
níci v současné době poskytují své 
služby převážně na bytech uživate-
lů, což dává klientům pocit bezpečí 
a soukromí. Díky  tomu jsou mno-
hem otevřenější, než je tomu na uli-
ci, a práce s nimi je efektivnější. Na 
těchto  bytech  se  pracovníci  často 

setkávají i s dalšími uživateli, kteří 
nejsou ochotni na ulici o svém pro-
blému hovořit. 
Služby,  které  pracovníci  poskytují 
jsou  zejména:  výměna  použitých 
injekčních  setů  za  sterilní,  scree-
ningové  testování  na  infekční  ne-
moci  (žloutenka  C,  HIV/AIDS, 
syfilis), základní zdravotní ošetření, 
poskytují  materiál  pro  snižování 
zdravotních  rizik  (dezinfekce,  fil-
try, kyseliny, vody…), poradenství, 
informace,  kontakty  (na  léčebny, 
úřady,  specializované  poradny…) 

a  další.  Nedílnou  součástí  terénní 
práce je sledování změn v této spe-
cifické  skupině  obyvatel  (způsob 
života  uživatelů,  šíření  nemocí, 
věková  skladba  uživatelů,  nejvíce 
zneužívaná  droga  a  další  důležité 
faktory). 
Terénní  pracovníky  Přemka  a  To-
máše  označené  černou  tlapkou  ve 
žlutém  poli  na  batohu  zastihnete 
v pondělí, středu, pátek od 12 – 14 
hodin v okolí nádraží ČD a pak až 
do 19 hodin na telefonním čísle 728 
714 053.  Martin Motl
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Schválila:
■ Záměr  KC  Kaskáda  podat  žá-
dost  do  Regionálního  operačního 
programu  Severozápad  do  oblasti 
podpory  4.3  Podpora  marketingu 
a  tvorby  a  rozvoje  produktů  ces-
tovního ruchu.
■ Stanovisko  bytové  komise  dle 
zápisu  ze  17.  ledna  2011.  Záro-
veň  schvaluje  bytový pořadník  na 
I.  pololetí  roku  2011,  dle  návrhu 
předloženého odborem nemovitos-
tí a investic.
■ Přepočet  nájemného  za  pro-
nájem  nebytových  prostor  města 
o 1,5 % (inflační koeficient pro rok 
2011  - 1,015),  s platností od 1. 4. 
2011. 
■ Zařazení  akce  „Zastřešení  par-
kovacího  stání  na  poliklinice  na 
p.  č.  427/1  k.  ú. Bílina“  do  plánu 
investic na rok 2011. 
■ Stanovení  celkového  počtu  za-
městnanců Městského  úřadu  Bíli-
na  od  1.2.2011  na  128,  včetně  22 
pracovníků  na  veřejně  prospěšné 
práce, dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, § 102, písm. j), v platném 
znění.
■ Zrušení  funkce  referent  společ-
né  státní  správy  a  samosprávy  na 
odboru školství a kultury a staveb-
ní, právní V. na odboru stavebního 
úřadu ke dni 31.3.2011, dle návrhu 
předloženého  tajemníkem  měst-
ského úřadu.

■ Uzavření  smlouvy  o  spolupráci 
mezi městem Bílina  a  společností 
RENTEL, a. s.,  jejímž předmětem 
je spolupráce při realizaci projektu 
„Rozvoj spolupráce institucí počá-
tečního  vzdělávání  se  státní  sprá-
vou  a  samosprávou“.  Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města.  

Souhlasila:
■ S  uzavřením  smlouvy  o  dílo 
mezi  městem  Bílina  a  Ing.  arch. 
Karlem  Hájkem  Ph.D.,  bytem 
PRAHA 4, jako s městským archi-
tektem, na dobu určitou, s účinnos-
tí od 1.2.2011 do 30.11.2011. 
■ Se změnou názvu Základní umě-
lecké školy Bílina, Mírové náměs-
tí  21,  příspěvková  organizace  na 
název:    Základní  umělecká  škola 
Gustava Waltera. 
■ S  převodem    LCD  televizoru 
z KC Kaskáda  do Klubu  důchod-
ců I.

Jmenovala:
■ Pana Martina Lišku členem do-
zorčí  rady  Hornické  nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o.
■ Mgr.  Miroslavu  Aulikovou 
(N-Bílina)  členkou  komise  pro 
školství,  kulturu  a  sport,  paní He-
lenu  Ježkovou  (N-Bílina)  členkou 
bytové  komise, Mgr. Annu Spáči-
lovou  (N-Bílina)  členkou  sociálně 
zdravotní  komise,  p. Milana Cha-

lupného (N-Bílina) členem komise 
pro  obchvat města,  Ing.  Františka 
Poživila  (VV)  členem komise  pro 
účelné  a  hospodárné  využívání 
finančních  prostředků  a  majetku 
města,  Ing. Pavla Dvořáka  (ODS) 
a Ing. Pavla Daňka (N-Bílina) čle-
ny komise pro rozvoj města, Mgr. 
Petru  Skuthanovou  (ODS)  a  paní 
Mgr.  Ivanu  Svobodovou  (N-Bíli-
na)  členy  komise  pro  hodnocení 
návrhů na přidělení projektu „Pro-
gramu podpory sociálního začleňo-
vání ve městě Bílina“.

Rozhodla:
■ Vypsat  výběrové  řízení  na  ve-
řejnou  zakázku  malého  rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek  malého  rozsahu  městem 
Bílina na akce:
a)  správa  a  údržba  vodorovného 
dopravního značení na území měs-
ta Bíliny na rok 2011,
b) správa a údržba svislého doprav-
ního značení na území města Bíli-
ny na rok 2011.
■ Vypsat  výběrové  řízení  na  ve-
řejnou  zakázku  malého  rozsahu 
dle  směrnice  č.  04/2007  na  akci: 
„Zajištění  občerstvení  v  Letním 
amfiteátru  a  lázeňském  parku  od 
30.4.–10.9.2011“.
■ Zadat  zakázku  malého  rozsahu 
dle  směrnice  č.  04/2007  na  akci 

„Oprava  speciálního  automobilu 
–  pracovní  plošina“  firmě Plošiny 
Rybáček, s. r. o., se sídlem Vinařice 
a to jako specializovanou zakázku 
vzhledem  k  výsledkům  výběrové-
ho řízení.
 

Vzala na vědomí:
■ Vyhodnocení bytového pořadní-
ho za II. pololetí roku 2010.
■ Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při řešení žádosti KC Kaská-
da a uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího ONI zpra-
cováním návrhu řešení technického 
stavu  budovy  divadla  do  příštího 
zasedání rady města.
■ Výroční zprávu Městského úřa-
du Bílina o poskytování informací 
za rok 2010, dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím.
■ Postup  finančního  odboru  při 
vyřizování žádosti o prominutí po-
platku  za  pořádání  tomboly  a  po-
platku  za  vstupenky  na  maturitní 
ples  třídy  oktáva  Podkrušnohor-
ského  gymnázia Most,  organizace 
Bílina.  Kvěch Ladislav, 

tajemník MěÚ Bílina

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

Udělilo:
■ Čestné  občanství  města  Bíliny 
panu Ing. Čestmíru Dudovi a panu 
Prof.Dr.med.Dr.  h.c.  Karl-Heinz 
Plattigovi.

Schválilo:
■ Prodej  pozemku  p.  č.  555/2  
o  výměře  32  m2,  p.  č.  556  o  vý-
měře  119 m2,  p.  č.  557  o  výměře 
183  m2, p. č. 558 o výměře 113 m2, 
p. č. 559 o výměře 92 m2, vše k. ú. 
Bílina  za  kupní  cenu  1  Kč/m2, 
tj. 539 Kč s tím, že do dvou let od 
podpisu kupní smlouvy bude svah 
zajištěn kupujícím na jeho náklady 
a  to  před  zahájením  jakýchkoliv 
stavebních úprav a zahájení staveb 
na prodávaných pozemcích. V pří-
padě  nedodržení  uvedené  lhůty 
zajištění  svahu  převede  kupující 
pozemky zpět do vlastnictví města 
za původní kupní cenu. Kupujícími 
jsou Auto díly  rychloservis  Bílina, 
s.  r. o., se sídlem v Bílině, Aléská 
269. 
■ Prodej  pásového  buldozeru  za 
cenu dle obálkové metody ve výši 
123.000  Kč.  Kupujícím  je  Moto-
klub Bílina. 
■ Uzavření  smlouvy  mezi  měs-
tem  Bílina  a  Ústeckým  krajem 
v  Ústí  nad  Labem  o  poskytnutí 

neinvestiční  dotace  na  zabezpe-
čení  ambulantní  pohotovostní 
péče  ve  spádové  oblasti  měs-
ta  Bílina  na  rok  2011,  ve  výši 
620.000 Kč.
■ Uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina  a  HC 
Draci Bílina ve výši 580.000 Kč na 
pronájem ledové plochy na zimním 
stadionu  a  sportovní  akce  v  roce 
2011. 
■ Uzavření  „Dodatku  č.  9  k  Do-
hodě o podmínkách vzájemné spo-
lupráce při poskytování sociálních 
služeb“ mezi městem Bílina a ob-
čanským  sdružením Most  k  nadě-
ji.  Předmětem  dodatku  je  poskyt-
nutí  finančního  příspěvku  ve  výši 
114.000 Kč na projekt Asistent te-
rénního programu na první pololetí 
roku 2011. 
■ Uzavření  darovací  smlouvy 
mezi  městem  Bílina  a  občan-
ským  sdružením Most  k  naději, 
jejímž  předmětem  je  poskytnutí 
finančního  daru  ve  výši  80.000 
Kč na projekt Linky duševní tís-
ně. 
■ Uzavření  smlouvy  o  poskytnutí 
dotace  z  Programu  podpory  soci-
álního začleňování ve městě Bílina 
mezi  městem  Bílina  a  společnos-
tí White Light  I.,  o.  s.,  na projekt 

„Co budeš dělat venku?!“ ve výši 
242.500 Kč a se společností Člověk 
v  tísni,  o.  p.  s.,  na  projekt  „Jsem 
v pohodě, mami“ ve výši 347.000 
Kč. Podpisem smluv pověřuje sta-
rostu města.
■ Rozpočtový výhled města na rok 
2012, dle návrhu předloženého ve-
doucí finančního odboru.
■ Uložení  volných  finančních 
prostředků  města  v  hodnotě 
30.000.000  Kč  na  termínovaný 
vklad v Komerční bance, a.  s., po 
dobu šesti měsíců. 
■ Podání  žádosti  o  dotaci  MMR 
ČR  z  podprogramu  Regenerace 
panelových  sídlišť  pro  rok  2011 
na  akci  „Regenerace  panelového 
sídliště  Za  Chlumem  II.  etapa“ 
a finanční spoluúčast města ve výši 
5.694.460 Kč.
■ Konání  zasedání  Zastupitelstva 
města Bíliny v roce 2011 v těchto 
termínech: 3. 3., 5. 5., 23. 6., 8. 9., 
13. 10. a 8. 12.
■ Činnost  rady města v samostat-
né působnosti za období od 8.–22. 
prosince 2010.

Zamítlo:
■ Žádost  Oblastní  charity  Most, 
Střediska azylového bydlení Osek, 
o poskytnutí mimořádného finanč-

ního příspěvku na provoz a sociální 
služby centra „Rodina v tísni“.

Projednalo:
■ Zápis  z  jednání  finančního  vý-
boru ze 17. 1.2011.

Vzalo na vědomí:
■ Zápis z  jednání kontrolního vý-
boru z 10.1.2011.
■ Informace  tajemníka městského 
úřadu  a  doporučuje  zastupitelstvu 
města  ruší  usnesení  zastupitelstva 
města  ze  dne  24.6.  2010,  kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo prověřit  smlouvy  s  hlída-
cími agenturami a navrhnout mož-
nost vypsání výběrového řízení na 
bezpečnostní  agenturu, která bude 
zajišťovat  ostrahu  všech  objektů 
města.
■ Rezignaci pana Milana Síby na 
funkci  člena  dozorčí  rady  společ-
nosti  Hornická  nemocnice  s  po-
liklinikou  Bílina,  s.  r.  o.,  ke  dni 
10. ledna 2011.  Kvěch Ladislav, 

tajemník MěÚ Bílina

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

Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo 20. 1. 2011, mimo jiné:

Rada města na své 2. schůzi konané 26. 1. 2011 mimo jiné:
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V Mnichově před zraky 25 
tisíců diváků se jel v sobotu 
první závod světové série 
Red Bull Crashed Ice 2011. 
V letošním roce pořadate-
lé připravili čtyři závody, 
a to Mnichov (Německo), 
Valkenburg (Nizozemsko), 
Moskva (Rusko) a Quebec 
(Kanada).

Členem  českého  reprezentač-
ního  výběru  je  i  Michal  Pro-
cházka  z  Bíliny.  V  loňském 
roce obsadil 25. místo v celko-
vém  hodnocení  světové  série. 
První závod letošního roku ho 
zastihl v dobré formě. V páteč-
ní  kvalifikaci  dosáhl  11.  nej-
lepšího času a do závodu mezi 
64.  závodníků  tak  nastoupil 
z  výborné  pozice.  Tu  využil 
a  postoupil  z  prvního  místa 
mezi 32 nejlepších. V minulos-
ti tuto metu nikdy nepřekonal. 
V další rozjížďce na něj čeka-
li  zkušení  soupeři  zvučných 
jmen.  Jednou  z  nejsilnějších 
zbraní  Michala  Procházky  je 
výborný  start,  který  předve-
dl  i  tentokrát. V  ostré  zatáčce 
v  polovině  trati  ho  však  dojel 
jeden z německých závodníků. 
V  souboji  tělo  na  tělo  musel 
Bíliňan  napnout  všechny  síly 
aby  svého  soupeře  přetlačil 

a  uhájil  druhou  postupovou 
pozici mezi 16 nejlepších. Dal-
ší postup byl  již nad  jeho  síly 
a  po  dvou  pádech  obsadil  3. 
místo. Přesto však v celkovém 
pořadí prvního závodu skončil 
na  12. místě,  což  je  jeho  nej-
lepší  umístění  a  výborný  start 
do  letošní  série.  V  celkovém 
pořadí  obsadil  první  místo 
Kyle  Croxall  z  Kanady  před 
Arttu  Pihlainenem  z  Finska 
a  krajanem  Lukášem Kolcem. 
Další  závod  se  jede  5.  února 
v nizozemském Valkenburgu.

Petr Procházka

Michal Procházka došel zatím nejdál ve své kariéře

Oddíl KENDÓ
SanDóMon Bílina
při DDM Bílina
pořádá mimořádný trénink
pod vedením
Hisao Horiguchi senseje – 7. dan kendó
 
SENSEI HORIgUCHI  navštíví  Českou  Republiku  v  době  od 
8. do 20. února. Během této dobu bude učit kendó zejména v Praze. 
Je nám velikou  ctí,  že  sensej  přijal  pozvání  do našeho bílinského 
kroužku. V Japonsku se sensej, kromě svého civilního zaměstnání, 
věnuje zejména výuce kenda dětí a mladých  lidí. Proto ho zajímá 
také úroveň dětských oddílů v Čechách. 
7. DAN  je uznávaný nejvyšší amatérský stupeň v kendó na světě. 
(Jen pro představu, v Čechách nemá sedmý dan nikdo, v Evropě je 
takovýh lidí přibližně 15).
SENSEJ je blízký známý vedoucích oddílu kendó v Bílině. Náš od-
díl navštívil v uplynulých letech již 2krát a proto může pozorovat 
progres, jaký děti udělaly. Každá jeho návštěva je velikou motivací 
pro naše další cvičení.
TRéNINK bude zaměřen na děti, dospělí účastníci jsou vítáni, tré-
nink je vhodný i pro cvičící bez bogu (brnění).
Kdy: 9. 2. 2011, 17:00-18:30
Kde: Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 599/10
Cena: členové kroužku kendó DDM zdarma, ostatní 40 Kč
Další informace na recepci DDM.

Hned dva sportovci z Bíliny za-
bodovali na soutěži Sportovec 
roku okresu Teplice, která se 
konala 14. ledna v Teplicích.

Na osmém místě skončil atlet Petr 
Šroubek, který závodí za Atletic-
ký  klub  Bílina  v  kategorii  žáků. 
Na  Sportovci  roku  města  Bíliny 
dosáhl na čtvrtou příčku. Loni byl 
až  do  podzimu  svěřencem  Jitky 
Machové,  nyní  ho  má  pod  tak-
tovkou Martin Sýkora. Loni slavil 
úspěch kromě jiného na mistrov-
ství  republiky,  kde  skončil  šestý 
ve  skoku  dalekém.  Zůstal  pouhé 
tři  centimetry  za  medailí.  „Tyto 
úspěchy jsou důležité hlavně, aby 
navnadily do budoucna. Důležité 
je, aby byli takto mladí sportovci 
byli ochotni na sobě systematicky 
pracovat,“  uvedl  jeho  současný 
trenér Martin Sýkora.
Na  desáté  příčce  se  umístil  Jiří 
Rendl  ze  Sportovně  střeleckého 
klubu Bílina. Jeho největším loň-
ským úspěchem bylo vítězství na 
mistrovství  republiky  jak  v  jed-
notlivcích,  tak  ve  dvojici.  Titul 

za  jednotlivce  obhájil  již  potřetí, 
a  to  v  letech  2006,  2009  a  2010 
a  od  roku  2007  až  do  loňska  ve 
dvojicích.  „Je  to  dobrý  pocit  se 
takto  umístit.  Je  to  jakási  odmě-
na za  tento sport a vyhlášení vý-
sledků  této  soutěže  také  pomůže 
propagaci střelby, protože to není 
sport tak masově známý a oblíbe-
ný.  Proto mě  také  o  to  více  pře-
kvapilo, že se dostala mezi deset 
nejlepších,“  vyjádřil  své  pocity 
Jiří Rendl.
Sportovcem okresu Teplice za rok 
2010 se stal teplický zápasník Jan 
Třešňák,  který  přebral  žezlo  po 
fotbalistovi Pavlu Verbířovi.  JaK

Dva Bíliňané na Sportovci okresu

Střelec  
Jiří Rendl.

Foto: Milan 
Zábranský

Pocit ze závodu, letošní cíle a další věci prozradil Michal Procházka v rozhovoru:
Jak hodnotíš své vystoupení v Mnichově? 
Teď  po  závodě  jsem  zklamaný.  Neustál  jsem  ve 
čtvrtfinálové jízdě vjezd do první zatáčky z první 
pozice. Kanaďan má 190 cm a 110 kg. Těžko  se 
jeho  nárazu  zezadu  odolávalo. Takové  zakolísání 
na rychlé trati většinou znamená konec nadějí. 

Tvé umístění je ale nejlepší, kterého jsi dosáhl. 
To ano, dostal  jsem se mezi 16 nejlepších a  to se 
mi dosud nepodařilo. S celkovým 12. místem jsem 
nakonec spokojen.  Je to dobrý vstup do letošní sé-
rie. Přece  jen se konkurence pořád s popularizací 
tohoto  sportu zvětšuje. Vynikající  jsou především 
závodníci z Finska, Kanady, Německa, Švýcarska. 

Stanovil sis nějaké cíle pro letošní sezonu? 
Sem  do  Mnichova  jsem  přijížděl  s  cílem  po-

stoupit mezi šestnáct prvních, což se mi podaři-
lo. V celkovém hodnocení chci být samozřejmě 
co nejvýše. V tomto druhu sportu ale rozhodují 
maličkosti  a  proto  není  jednoduché  plánovat. 
Samozřejmě  si  chci  dál  udržet  své místo  v  re-
prezentaci. Jsme celkem tři - Lukáš Kolc, Lukáš 
Fiala.  Do  každé  jízdu  proto  půjdu  s maximál-
ním nasazením a se snahou o co nejlepší výsle-
dek. Myslím si, že nám hodně pomohlo několik 
dní na  tréninkové dráze v Rakousku, kde  jsme 
společně trénovali.

Jak se budeš připravovat na další závody? 
Vzhledem k tomu, že další závod se jede už za tři 
týdny, nemáme na nějakou speciální přípravu moc 
času. Budu se připravovat tak jako dosud. Hokejo-
vé tréninky a posilování.

Michal Procházka
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pokračování ze s. 1
V prosinci  loňského roku proběhla 
nominace v Lounech, kde obě naše 
družstva postoupila na MČR.  Mis-
trovství se konalo 22. ledna v Brně. 
Obě    družstva  odjížděla  do  Brna 
v brzkých ranních hodinách. Cesta 
byla  dlouhá  a  noc  jsme  dospávali 
v autobuse. Po sedmé hodině ranní 
jsme  dorazili  do  krásné  sportovní 
haly  v Brně. Skupina Caviky  sou-
těžila v kategii   11 – 13  let a sku-
pina Cik – Cak v kategorii 14 – 16 
let.  Skupina  Caviky  byla  ve  svojí 
kategorii  družstvem  nejmladším 
a  dosáhla  na  10.  místo.  Skupina 
Cik – Cak obsadila krásné 3. místo. 
Měli jsme obrovskou  radost,  je to 
pro nás veliký  úspěch. V soupisce 
aerobikových klubů jsme byly opět 
jediné  DDM,  které  se  dostalo  do 
této soutěže mezi profíky. Naše děti 
mají aerobik jako zájmový kroužek 
a i s tréninky 3x v týdnu  dokázaly, 
že aerobik umí.  Po krátkém odpo-
činku se budeme intenzivně připra-
vovat na další  závody v  této  sezó-
ně, která  trvá od dubna do června. 
Dětem moc gratulujeme a přejeme 
další úspěchy. Poděkování také pa-
tří rodičům, kteří s námi ten dlouhý 
den  v Brně  absolvovali  a  pomohli 
nám  s  přípravou  dětí  na  závody.
 Věra Ryjáčková

Tento  zápas  se  klukům  opravdu 
podařil a svojí velkou bojovností 
dokázali,  že  se  jen  tak  lehce  ne-
vzdávají. Ve třetí minutě Nikolas 
Tokár  svým  důrazem  před  bran-
kou  dokázal  napotřetí  dotlačit 
míč do sítě. Ve čtvrté minutě však 
soupeř po chybě našeho brankáře, 
jenž zapomněl, kde má bránu, vy-
rovnal. V  sedmé minutě  jsme  šli 
opět do vedení. Pája Stejskal, náš 
gólman, vyhodil šikovně míč Ště-
pánu  Purchartovi,  který  šel  sám 
na branku a z ostrovského branká-
ře si udělal dobrý den. Hra se pře-

lévala  z  jedné  strany  na  druhou. 
Soupeř  nám  však  nenechal  nic 
zadarmo.  V  desáté  minutě  naše 
úsilí  korunoval  opět  Štěpán  Pur-
chart po přihrávce Tomáše Libo-
vického. Posledních pět minut byl 
opravdu  boj  na  život  a  na  smrt. 
Musíme  vyzdvihnout  perfekt-
ní  práci  obránců  Páji  Skuthana 
s  Tomáškem  Libovickým  a  naší 
jedničku v brance Páju Stejskala. 
Konečný výsledek zápasu 3:1 pro 
Bílinu byl pro všechny zaslouže-
nou  odměnou  a  stříbrná medaile 
tou největší.  Petra Skuthanová

Stříbrná medaile pro nejmladší fotbalisty FK Bílina
V sobotu 22. 1. se přípravka FK Bílina zúčastnila dalšího halo-
vého turnaje v Mostě. Nejhezčím zápasem turnaje byl zápas FK 
Bílina versus FK Ostrov.

První řada zleva: Pája Stejskal, Jára Šperl, Míša Hoda, Davídek Robe. Druhá řada zleva: Tomášek Libovický, Pája 
Skuthan, Niki Tokár, Štěpánek Purchart. Třetí řada zleva: Stanislav Zvešper - asistent trenéra, Josef Gurecký - trenér.

Třetí místo
v aerobiku

na Mistrovství ČR

Valentýnské plavání
pro zamilované
Pozvi svou milou nebo 
milého na večerní plavání 
při svíčkách za zvuku 
romantické hudby.

Kdy: 13. února 
Kde: Plavecká hala 
Čas: 19:00 - 20:00

Při počtu alespoň 
20 zamilovaných jako 
bonus – prodloužená 
od 19:00 do 21:00 
zdarma. 

Vstupné – 1 pár 70 Kč

V ceně malé pohoštění 
a sklenka vína nebo nealko 
pro každý pár.

Při vstupu potěšíme každého 
malým dárkem.

plavání

jako

hudby.

hala
20:00

hudby.

hala

pohoštění




