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Několikaměsíční přestavba 
pravé části prvního patra 
Hornické nemocnice s polikli-
nikou v Bílině (HNsP) je téměř 
dokončená. Pacienti se mo-
hou těšit na zrekonstruované 
a nově vybavené ambulance 
gynekologie, oční a neurolo-
gie. Do provozu budou ordina-
ce uváděny v průběhu příštího 
týdne.

Již při příchodu do čekáren 
návštěvníky upoutají atraktiv-
ní velkorozměrové dlaždice 
na podlaze, na pohled příjem-
né barvy interiéru, nové židle, 
stolky, velkoplošné televize na 
stěnách a kamery snímající pro-
stor čekárny, díky nimž budou 
mít sestry v ordinacích přehled 
o pacientech za dveřmi. Mís-
to dosavadního jediného WC 
v této části nemocnice jsou po 
přístavbě dvou sociálních zaří-
zení k dispozici tři samostatné 
toalety pro ženy, muže a perso-
nál. Plný komfort zde naleznou 
i osoby s tělesným postižením. 
Novým nábytkem jsou vybave-
né i ordinace a jejich zázemí. 
Na pacientky gynekologie např. 
čekají prostornější převlékací 
boxy s osvětlením či nové gyne-
kologické křeslo. 
Komentář k probíhajícím změ-
nám v HNsP poskytl pro BZ 
místostarosta Bc. Zdeněk Rendl 
ml.: „Naším cílem je vytvořit 
v bílinské nemocnici příjemné 
a důstojné prostředí. Pro člo-
věka se zdravotním problémem 
není důležitý jen vlastní lékař-
ský zákrok, ale i pocit, který při 

návštěvě zdravotního zařízení 
získá. Při zlepšování úrovně 
zdravotní péče se proto nechce-
me soustředit jen na získávání 
kvalitních lékařů a modernizaci 
přístrojového vybavení, stejnou 
pozornost budeme věnovat celé-
mu zázemí HNsP. Ještě v tomto 
roce navážeme na rekonstrukce 
ambulancí, čekáren a sociálních 
zařízení, které jsme provedli 
v prvním patře, vybudováním 
útulného občerstvení a recepce 
v přízemí nemocnice. Pacient 
tak již nebude nucen nedů-
stojně čekat na první kontakt
 Pokračování na straně 6

První etapa modernizace bílinské nemocnice je hotová

● Strážníci ukončili loupežnou výpravu ● Archeologové jsou v Bílině nadšeni ● Ve školkách přibude zeleň ● Dům s pečovatelskou 
službou hlásí volno ● Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Aléská ● Kaskáda chystá zajímavé výstavy ● Draci porazili Děčín ●

Výsledky ankety Město pro byznys 2011

Místostarosta Bc. Zdeněk Rendl ml. a jednatel HNsP RNDr. Jaroslav Herzinger v prostoru jedné z čekáren  nově 
zrekonstuované části bílinské nemocnice. Televizní přijímače jsou sponzorským darem zhotovitelů rekonstrukce.

Gynekologická ambulance:
lékařka: MUDr. Ivana Fajfrová, sestra: Ivana Procházková

Pondělí 7:00 - 12:00    12:00 - 13:30  poradna 
Úterý 7:00 - 11:30    12:00 - 13:30 ultrazvuk 
Středa 7:00 - 12:00    12:00 - 13:00  poradna    13:00 - 14:00 ultrazvuk 
Pátek 7:00 - 11:00    11:00 - 12:00 ultrazvuk

Oční ambulance:
lékařka: MUDr. Jitka Hanzalová

sestra: Ivana Jiránková
 Úterý 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00

Čtvrtek 13:00 - 16:00

Neurologická ambulance:
lékař: MUDr. Jozef Sirovič,

MUDr. Stanislav Slavík
sestra: Ivana Jiránková
 Pondělí 14:00 - 20:00

Středa 15:30 - 20:00

Týdeník Ekonom pravidelně pořádá průzkum 
s názvem Město pro byznys. Do hodnocení měst 
v Ústeckém kraji byla opět zařazena i Bílina. Vý-
hercem ankety se nestala, ale získala zajímavá 

dílčí ocenění. V konkurenci šestnácti hodnoce-
ných měst se nejlépe umístil Chomutov. Druhou 
příčku obsadil Žatec, na třetím místě skončilo 
Ústí nad Labem. Bílině patřilo v celkovém hod-

nocení bohužel poslední šestnácté místo. Jed-
ničku jsme však získali za velmi vstřícné úřední 
hodiny, počet strážníků ve městě a nejnižší ceny 
bytů. Pokračování na straně 4

Ordinační doby a personální obsazení ambulancí:
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Z deníku Policie ČR

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

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

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

Stal se obětí kapsářky
O peněženku s doklady a finanč-
ní hotovostí přišel muž, kterého 
okradla prostitutka. Dosud nezná-
má pachatelka v nočních hodinách 
oslovila poškozeného, nabízela mu 
sexuální služby a snažila se s ním 
dostat do fyzického kontaktu. Poté, 
co ji muž odmítl, žena odešla a až po 
chvíli si všiml, že mu z kapsy kalhot 
zmizela peněženka. Po prostitutce 
sice v ulicích pátral, ale po zlodějce 
jakoby se slehla zem. V případě do-
padení hrozí „kapsářce“ maximálně 
dva roky v nápravném zařízení.

Dva roky prodával pervitin
Po dva roky si „přivydělával“29letý 
muž prodejem drogy známé jako 
pervitin různým osobám. Teď ponese 
za své protiprávní jednání odpověd-
nost. Policejní vyšetřovatel dealera 
obvinil z přečinu nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy, za 
což mu u soudu hrozí trest odnětí 
svobody na jeden rok až pět let. 
Poškozený kabel 
způsobil problémy
Vyřazení zabezpečovacích zařízení, 
přesněji návěstidel a závor na želez-
ničních přejezdech, způsobil dosud 
neznámý pachatel na trati v úseku 
mezi obcemi Oldřichov a Bílina. Pa-
chatel nezjištěným předmětem nařízl 
napájecí kabel, čímž došlo k jeho vy-
hoření a zkratu a následně k poruše 
napájených zařízení. Předběžně byla 

škoda vyčíslena na 30 tisíc korun, po-
licisté ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže ve stadiu 
pokusu, poškození cizí věci a po-
škození a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení. Pachateli hrozí 
v případě dopadení trest odnětí svo-
body maximálně na tři léta.

Kdo viděl nehodu?
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedené dopravní nehodz 
o spolupráci. K nehodě došlo v době 
od 18.00 hodin dne 30. září 2011 do 
13.00 hodin dne 1. října 2011 v Bí-
lině, ul. Wolkerova u baru Alex. 
Dosud nezjištěný řidič nezjištěného 
vozidla nacouval do cihlové skříně 
plynoměru a z místa nehody ujel. 
Veškeré poznatky k nehodě lze sdě-
lit na Dopravní inspektorát Teplice, 
ul. Husitská 5, telefon 974 439 262 
(260), nebo na bezplatnou linku 158. 

Kolo zmizelo z chodby
Policisté pátrají po jízdním kole, kte-
ré odcizil dosud neznámý pachatel 
v Bílině. Lapka odvezl kolo z volně 
přístupné chodby v domě, majitel 
vyčíslil škodu na dva tisíce korun. 
Zloději hrozí v případě dopadení za 
přestupek proti majetku až patnácti-
tisícová pokuta.

Zmizelo 800 litrů nafty
Pohonné hmoty za téměř 26 tisíc ko-
run odcizil dosud neznámý pachatel 
ze dvou zaparkovaných kamionů 
v obci Chotějovice. Zloděj překonal 
víčka palivových nádrží a následně 
z nich podle řidičů odčerpal 800 litrů 
motorové nafty. Policisté věc prově-
řují pro podezření z přečinu krádeže, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení až tříleté vězení.

Cizinec unesl prostitutku
Celkem ze čtyř přečinů se bude 
před soudem zodpovídat 30letý ci-

zinec, který na přelíčení čeká ve va-
zební věznici. V červenci letošního 
roku naložil do svého vozidla pro-
stitutku, se kterou se v autě zamkl 
a následně ji fyzicky napadl. Nutil 
ji, aby s ním odjela za hranice Čes-
ké republiky, když odmítla, odvezl 
ji o několik kilometrů dále a opět 
ji fyzicky napadl takovým způso-
bem, že ztratila vědomí. Probrala se 
až v Německu, kde ji muž uvěznil 
v místě svého bydliště. U únosce, 
který ji v bytě zamykal, zůstala té-
měř dva týdny, během kterých byla 
nucena k poskytování sexuálních 
služeb. Po dvanácti dnech se ženě 
podařilo uprchnout a vrátit se vla-
kem zpátky do vlasti. Muž se ale 
nevzdal, vozidlem dojel do ČR a po 
prostitutce pátral, nakonec se mu 
ji podařilo najít u Chlumce. Ženu 
na základě její žádosti odvezl do 
nemocnice, odkud oznamovatelka 
přivolala policisty. Muž zatím zmi-
zel, ale dával o sobě nadále vědět, 
protože jí prostřednictvím SMS 
zpráv vyhrožoval, mimo jiné i tím, 
že ji polije benzínem a zapálí. Po 
dvou měsících ji v Čechách opět 
kontaktoval a přesvědčoval ji, aby 
s ním odjela za hranice. Společně 
se vydali do herny, kde ji opětovně 
nutil, aby s ním jela do Německa, 
když žena odmítla, fyzicky ji na-
padl a zlomil jí prst na ruce. Z her-
ny poté násilník utekl. O dva dny 
později vyhledal poškozenou opět, 
povalil ji na zem a šlápl jí na hlavu, 
žena začala volat o pomoc a útočník 
z místa utekl. O několik minut poz-
ději jej na základě vyhlášeného ce-
lostátního pátrání zadrželi strážníci 
městské policie, kteří podezřelého 
předali policistům. Vyšetřovatel ná-
silníka obvinil z přečinů omezování 
osobní svobody, ublížení na zdraví, 
výtržnictví a nebezpečného vyhro-
žování, za které ho může soudce 
poslat až na tři roky za mříže.

Statistika nehodovosti za září
Během září letošního roku řešili poli-
cisté v teplickém okrese celkem 109 
dopravních nehod, při kterých ze-
mřel jeden člověk, tři lidé byli těžce 
a 13 lehce zraněno. Celková škoda 
dosáhla částky 3 449 800 korun. Ve 
3 případech policisté u viníka neho-
dy zjistili požití alkoholických nápo-
jů před jízdou. Nejčastější příčinou 
dopravních nehod byl nesprávný 
způsob jízdy a to v 68 případech, na 
druhém místě bylo nedání přednosti 
v jízdě a třetí v pořadí byla nepřimě-
řená rychlost, kvůli které se stalo 14 
nehod. 

Nenechávejte věci bez dozoru
Kapsáři, kteří se specializují na krá-
deže v supermarketech, měli v uply-
nulých dnech na Teplicku „žně“. 
Nemalou měrou k tomu ale přispěli 
i lidé, kteří ponechali své věci bez 
dozoru. Během dvou dnů tak při-
šli o své věci hned tři nakupující. 
V prvním případě využil neznámý 
pachatel nepozornosti poškozeného 
a během pouhých tří minut mu v ob-
chodním centru z nákupního vozí-
ku odcizil brašnu s doklady, penězi 
a mobilním telefonem. Téhož dne na 
parkovišti u jiné prodejny odcizil ne-
známý lapka peněženku s finanční 
hotovostí a osobními doklady, kte-
rou měla oznamovatelka uloženou 
v nákupním vozíku. V posledním 
případě odcizil v prodejně neznámý 
pachatel z nákupního vozíku volně 
zavěšenou kabelku, ve které měla 
okradená peněženku s doklady a fi-
nanční hotovostí a dva mobilní tele-
fony. Celkem přišli poškození o pe-
níze a věci v hodnotě přesahující 32 
tisíc korun. Vybízíme proto všechny 
občany, aby během nákupů a při na-
kládání zboží do vozidel nenecháva-
li své věci ani na chvíli bez dozoru, 
zlodějům totiž stačí pouhý okamžik, 
aby se zmocnili cizího majetku.

Trojice místních mladíků se v časných ranních hodinách dne 27. 9. 2011 vydala na loupežnou výpra-
vu do prostoru bílinské garážové kolonie „U pasovky“. Přítrž jejich řádění učinila až hlídka strážní-
ků Městské policie Bílina.  

Noční loupežnou výpravu 
ukončila hlídka strážníků

Krátce před čtvrtou hodinou ranní neunikly hlídce 
strážníků MP Bílina podezřelé zvuky, které se ozý-
valy z prostoru garážové kolonie. Hlídka zjistila 
několik otevřených garáží, u kterých byla čerstvě 
poškozena vrata. Strážníci z úkrytu spatřili i pohyb 
několika osob a proto přivolali posily. Nepozoro-
vaně poté obsadili možné únikové cesty a zadržení 
pachatelů bylo následně už jen rutinním úkonem. 

Pravda, jeden z trojice pachatelů se pokoušel utíkat, 
když ale zjistil, že strážníci mají s sebou služebního 
psa, poměrně moudře svůj záměr přehodnotil a po-
korně se vrátil na místo. 
Pachatelé měli při sobě věci pocházející z vyloupe-
ných garáží a tak přivolaným policistům budou mít 
patrně co vysvětlovat. Pachatelům hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta. František Krejčí

Ilustrační foto: 
MP Bilina
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Archeologové
jsou z výzkumu v Bílině nadšeni

Základní škole Aléské se povedlo uspět, vyhrála hlasování
O tom, že se ZŠ Aléská přihlásila do soutěže 
o nejlepší českou školu, jsme již informovali. 
Ale že by mohla jednoznačně vyhrát hlasování 
ve druhém dílu, asi je tak nikdo nečekal. Podpo-
ra příznivců, kteří hlasovali, byla opravdu vel-
ká. Patří jim velký dík za to, že škola v soutěži 
o milion korun zůstává. Radost je o to větší, že 

se podařilo vyhrát i přesto, že nebyl odvysílán 
soutěžní díl tak, jak měl být. Hlasování však 
probíhalo a lidé se naštěstí nenechali zmást.

Z webu školy:
Vážení rodiče a přátelé školy, naše škola 
zvítězila ve druhém dílu televizní soutěže 

Nejlepší česká škola. Přes počáteční zkla-
mání všech žáků i učitelů z neodvysílaného 
dílu o naší škole jsme díky vám a vaší pod-
poře postoupili do dalšího klání. Děkuje-
me, že jste si náš spot prohlédli na interne-
tu a dali nám hlasy. Vaší podpory si velmi 
vážíme. simi

Cestu až do raného středověku každodenně podnikají archeologové 
v Bílině. Díky tomu, že společnost ČEZ Teplárenská a.s. pokládá do 
země ve středu města nový horkovod, mají archeologové možnost 
v místech jeho trasy provádět svůj výzkum. A jsou nadšeni. 

Výzkum takového rozsahu nebyl 
v Bílině nikdy proveden. Díky 
poměrně hlubokému korytu pro 
horkovod mohou archeologové se 
zhruba dvacítkou pomocníků zkou-
mat různá vývojová období města. 
Na náměstí byly například objeveny 
pozůstatky dřevěného obydlí z ra-
ného středověku, části keramických 
nádob, skleněný prsten, skvěle za-
chovanou bronzovou opaskovou 
přesku a například i pozůstatky 
starého ohniště. Je neuvěřitelné, že 
pod asfaltem na náměstí v hloubce 
několika desítek centimetrů, pod 
dvěma dalšími dlažbami, se tisíc 
let ukrývají dřevěné pozůstatky 
starého domu. Dřevo navíc zůstalo 
díky jílovité půdě velmi dobře za-
konzervováno. „V horní levé části 
náměstí se nám podařilo odkrýt 
zachovalé zbytky dřevěného srubu. 
Jsou v tak dobrém stavu, že může-
me udělat podélný řez a podle leto-
kruhů na rok přesně určit, kdy byl 
strom poražen a následně použit na 
výstavbu objektu. Stavba horko-
vodního napáječe, kterou zajišťuje 
ČEZ Teplárenská, je tudíž pro nás 
mimořádnou historickou příležitostí 
poznat opět blíže počátky, podobu 
a vývoj podhradí jedné z českých 
aglomerací raného středověku. Jak 
totiž prokázaly předchozí výzku-
my, jsou v bílinských podmínkách 
běžnou součástí nálezového fondu 
předměty z organických materiálů, 
a to díky vysoko položené hladině 
spodní vody a říčním sedimentům 
říčky Bělé. Tato situace je srovnatel-
ná s malostranskou situací pod Praž-
ským hradem,“ neskrývá nadšení 
Petr Čech, archeolog ze žateckého 
pracoviště Archeologického ústavu 
akademie věd ČR v Praze, který 
vede výzkum.
Zajímavosti, které neuniknou ani 
očím kolemjdoucích, objevili ar-

cheologové v okolí kostela Sv. Petra 
a Pavla. Poměrně mělko pod zemí 
byly objeveny kosterní pozůstat-
ky lidí, které dokladují přítomnost 
hřbitova kolem kostela. Pohřbívalo 
se zde od 13. do 17. století. Kostel 
přitom v minulosti prošel několika 
přestavbami. O původním kostelu 
existují zmínky již z jedenáctého 
století. Nikdo však neumí přesně 
říct, kde původní kostel stál. I tuto 
otázku možná pomůže archeolo-
gický výzkum zodpovědět. Nálezy 
hřbitovní zdi pod zemí, rozvalených 
opukových kamenů a nejstarších 
hrobů možná archeologům pomo-
hou odkrýt několik staletí starou zá-
hadu. „Nejstarší písemnou zmínkou 
o raně středověké Bílině je zpráva 
o bílinské provincii z roku 993. 
K místu se váží události českých 
dějin z roku 1040, kdy pro-
běhlo střetnutí mezi 
českým kníže-
tem Bře-
t i s l a -
vem I. 
a ně-
meckým 
králem Jindři-
chem III. Z nečet-
ných zpráv 11.  a 12. století vyplý-
vá, že raně středověká aglomerace 
Bílina byla centrem stejnojmenné 
provincie. V místě náměstí se roz-
kládalo podhradí s kostelem sv. Pe-
tra zmíněným kronikářem Kosmou 
k roku 1061. Je proto logické, že 
trasa horkovodního napáječe bude 
kopírovat i místa, kde se v minulosti 
pohřbívalo,“ vysvětluje Petr Čech.
Záchranný archeologický průzkum 
by měl v Bílině probíhat do polovi-
ny října. Po jeho skončení bude ve 
výkopech vytvořeno pískové podlo-
ží, které uchová podzemní odkazy 
historie pro případné další průzku-
my třeba za sto let. simi, re

chem III. Z nečet-
ných zpráv 11.  a 12. století vyplý-

dějin z roku 1040, kdy pro-
běhlo střetnutí mezi 
českým kníže-
tem Bře-

meckým 
králem Jindři-

dějin z roku 1040, kdy pro-
běhlo střetnutí mezi 
českým kníže-
tem Bře-

meckým 
králem Jindři-

Už nyní jsou archeologové z nálezů nadšeni. A mnohé jistě ještě objeví. 
Nové informace o probíhajícím výzkumu se samozřejmě dozvíte v dalším 
čísle Bílinského zpravodaje.

▲ Kosterní pozůstatky v okolí kostela.
◄ Střepy z keramické nádoby.
▼ K průzkumu je používáno různé náčiní.

Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4 13. října 2011

Výsledky ankety Město pro byznys 2011

Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2011
Celkové 
pořadí 

Podnikatelské 
prostředí

Kvalita 
lokality

Pracovní 
trh

Přístup 
veřejné správy

Cenové 
podmínky

Průzkum 
mezi podnikateli

 1. Chomutov 2 14 8 1 13 1

 2. Žatec 14 6 5 4 4 7

 3. Ústí nad Labem 1 12 6 6 8 4

 4. Varnsdorf 6 8 1 13 5 9

 5. Louny 15 13 7 3 1 14

 6. Kadaň 11 5 9 5 14 8

 7. Děčín 5 4 11 11 11 13

 8. Litoměřice 4 1 4 7 16 15

 9. Most 9 16 2 10 2 6

10. Rumburk 8 9 10 15 7 2

11. Teplice 3 3 12 12 12 16

12. Podbořany 16 2 3 16 3 10

13. Roudnice nad Labem 7 10 13 2 15 12

14. Lovosice 12 11 16 9 9 3

15. Litvínov 10 7 14 14 6 11

16. Bílina 13 15 15 8 10 5

Do konce letošního roku 
bude 42 měst a obcí ze 
severních Čech zeleněj-
ších. Mezi nimi i Bíli-
na. Uspěla se svou žá-
dostí v Projektu Stromy 
2011, který v květnu 
vyhlásila Nadace ČEZ. 
V okolí mateřských škol 
budou vysázeny nové stromky 
a keře a to v celkovém počtu 390 kusů. 

„Příroda v místě bydliště je pro lidi 
z mnoha důvodů důležitá. Jsme 
rádi, že můžeme pomoci obcím 
stát se zelenějšími,“ uvedla mís-
topředsedkyně správní rady Na-
dace ČEZ Bohdana Horáčková. 

Projekt Stromy 2011 vyhlásila 
Nadace ČEZ letos v květnu a pod-

pořila 117 žádostí. V České republice 
vyroste více než 44 tisíc stromů v celko-
vé hodnotě téměř 18 miliónů korun. 

 Grantové řízení probíhalo od května do 
konce června 2011. Nadační příspěvek 
mohly města a obce získat například na 
obnovu alejí, vybudování nových parků 
nebo zelených protihlukových stěn. Jednou 
z podmínek byla výsadba původních a pro 
danou lokalitu vhodných dřevin. Do kon-
ce letošního roku bude vysazeno celkem 
44 394 stromů. Projekt, díky kterému se 
mj. sníží emise CO2, vznikl z podnětu mi-
nisterstva životního prostředí. simi

Dokončení ze strany 1

O co vůbec jde?
MĚSTO PRO BYZNYS je srov-
návací výzkum, do kterého se 
jednotlivá města nepřihlašují, 
ale jsou do vyhodnocení zařaze-
na automaticky.

Cíle výzkumu 
Cílem výzkumu je vytvořit dis-
kusní platformu na téma mož-
nosti malého a středního pod-
nikání ze strany samospráv. Or-
ganizátoři a partneři výzkumu 
si jsou velmi dobře vědomi, že 
úkolem samosprávy je vytvářet 
co nejlepší životní podmínky 
pro všechny, proto chtějí zpro-
středkovat jednotlivým radni-
cím dobré zkušenosti a nápady 
z ostatních regionů.

Pro pracovní-
ky městských 
úřadů, podni-
katele ale i ve-
řejnost bude 
sestaven uni-
kátní žebříček 
nejlepších měst 
s největším pod-
nikatelským potenci-
álem v ČR. V rámci výzkumu 
budou shrnuty všechny důleži-
té informace a statistická data, 
která rozvinou důstojnou dis-
kuzi o vývoji podnikatelského 
prostředí v ČR.
Starostovi a tajemníkovi měs-
ta byly zaslány dílčí výsledky 
a také analýza silných a slabých 
stránek, aneb co v Bílině klape 
a na druhou stranu také co je po-
třeba zlepšit.

V zahradách bílinských mateřských školek přibude zeleň
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Vážení občané, Radou města byly 
schváleny zájezdy na letošní rok. 
Předkládáme termíny jednotlivých 
zájezdů. Veškeré informace ohled-
ně nich vám poskytne paní Houd-
ková Jana, telefon: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 
může být i zájezd zrušen. O tom 
budete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované 
zájezdy a že se Vám bude na ces-
tách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na 
společné zážitky s Vámi.

Ing. Krejčová Petra, 
vedoucí OSaVV

513. října 2011

O putovní pohár ředitele Dolů Bílina

Informace pro seniory a jejich rodiny: 
V domě s pečovatelskou službou jsou volná místa

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve II. pololetí 
2011 je 30. 11. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na č. 417 
810 957, 417 810 827 nebo 
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2011.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Termín Cíl zájezdu Cena

12. 11. Praha – Dejvice 100 Kč

10. 12.
Drážďany 
předvánoční trhy, 
2 autobusy

100 Kč

17. 12. Praha – Dejvice 100 Kč

Nabízíme poskytování pečovatelské služby občanům města Bílina. Našim cílem je umožnit osobám, 
které mají zdravotní, tělesné či jiné omezení zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Za-
jistit pečovatelskou službu seniorům, kteří pro svůj věk či zdravotní stav vyžadují pomoc druhé 
osoby, při naplňování svých základních potřeb. Pečovatelská služba zvyšuje kvalitu života těchto 
lidí a umožňuje jejich aktivní život. Naše služby poskytujeme v rozsahu těchto úkonů:

Základní činnosti (úkony)
1)   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
2)  Běžné nákupy a pochůzky
3)  Běžný úklid a údržba domácnosti
4)  Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

(sezónní úklid po malování, mytí oken, úklid 
společných prostor)

5)  Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné 
opravy

6)  Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho 
drobné opravy

7)  Donáška oběda v DSPS
8)  Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět

9)  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Fakultativní činnosti
11)  Vyřízení příspěvku na péči
12)  Příprava a vypravení do nemocnice
13)  Komunikační činnosti (sepsání dopisu př. rodině, 

společenská činnost s pečovatelkou)
14)  Cesta k uživateli-terén (hradí se pouze 

v případě, že bude mít klient domluvenou 
pečovatelku a nebude zastižen. 
Můžete úkon zrušit po telefonu)

15)  Administrativní činnosti 
(Pomoc při jednání s úřady, 
kabelová 
televize, 
energetické 
spol. atd.)

společné zážitky s Vámi.

Termín Cíl zájezdu 

12. 11. Praha – Dejvice

10. 12.
Drážďany 
předvánoční trhy, 
2 autobusy

(hradí se pouze 
v případě, že bude mít klient domluvenou 
pečovatelku a nebude zastižen. 
Můžete úkon zrušit po telefonu)
Administrativní činnosti
(Pomoc při jednání s úřady, 

V neděli 11. září proběhl, v rámci oslav Dne horníků, na střelnici 
v Nemocniční ulici v Bílině již třináctý ročník střelecké soutěže 
O putovní pohár ředitele Dolů Bílina.

V disciplíně Velkorážní standard-
ní pistole a revolver 5+20 ran na 
terč nekrytě ležící figura (P135) 
ve vzdálenosti 25 metrů zápoli-
lo 22 střelců ve 
dvou směnách. 
Absolutním ví-
tězem se stal 
domácí Václav 
Šimek (mimo-
chodem loňský 
Mistr republi-
ky v perkusní 
pistoli) vyni-
kajícím nástře-
lem 197 kruhů. 
O jediný bod 
méně nastřílel 
Milan Zábran-
ský (rovněž SSK 
MTs Bílina), který 
obsadil druhé místo, 

stejně jako Josef Kašpar (SSK 
Most Ležáky), který díky ne-
patrně většímu rozptylu zásahů 
obsadil třetí příčku. Nejlepším 

ze zaměstnanců 
Dolů Bílina byl 
Jiří Filipovský 
ml. s 192 kru-
hy, nejmladším 
střelcem se stal 
Pavel Šimek 
s výborným 
skóre 194 kru-
hů. Cenu útě-
chy si vystřílel 
matador klubu 
Vojta Kuncl. 
Ceny vítězům 

předával místo-
předseda dozorčí 

rady SD Ing. Anto-
nín Vincenc.

 Při této příležitosti musíme při-
pomenout nedávný úspěch střelců 
z perkusních zbraní. Na Mistrov-
ství republiky vystřílelo družstvo 
SSK MTs ve složení Václav Ši-
mek, Jiří Filipovský st. a Vlastimil 
Koula ml., vynikající stříbrnou 
medaili v perkusním revolveru. 

V jednotlivcích nejlépe bodoval 
Ing. Pavel Heran, kterému o je-
diný bod utekl bronz v perkusní 
pistoli. Čtvrtou příčku v téže dis-
ciplíně osadilo i družstvo ve slo-
žení V.Koula ml., M. Budil a Ing. 
P. Heran. text a foto 

Milan Zábranský

Kalivodová Markéta, kontakt 417 821 009
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Dějepisná exkurze do Malé pevnosti Terezín

6 13. října 2011

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
■ Slepičky p o u z e z našeho chovu!!!
■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■  Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč/ks 

starší 20 týdnů -155 Kč/ks 
Prodeje se uskuteční v neděli  30. října  2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 0711/BZ

◄ Zdravotní sestra Ivana Jiránková 
při vybavování nově zrekonstruované 
a zařízené ordinace.

▼ Bezbariérové sociální 
zařízení splňuje všechny normy 
pro maximální komfort tělestě 
postižených osob.

Dokončení ze strany 1
se zdravotníky za dveřmi s ná-
pisy „NEKLEPAT“, ale dostane 
veškeré informace ihned po pří-
chodu do nemocnice.“ 
Na provedení rekonstrukce 
HNsP se podílely místní firmy 
Elektroservis Tejček a stavební 
firma Žejdlík, architektonický 
návrh vypracoval Ing. Arch. 
Volman. Investorem bylo město 
Bílina, náklady spojené s mo-
dernizací nemocnice se proto 
nijak nedotkly rozpočtu HNsP, 
ze kterého jsou vypláceny mzdy 
zaměstnancům apod.
 Ing. Jana Šimková

První etapa modernizace bílinské nemocnice je hotová

Dějepisná exkurze do Malé 
pevnosti Terezín se uskuteč-
nila dne 27. 9. a jejími účast-
níky bylo 27 studentů oktávy 
a 6 studentů septimy, kteří 
navštěvují dějepisný seminář. 
Exkurze proběhla za pěkného 
slunného počasí, což alespoň 
trochu prosvětlilo ponurost 
vězeňských objektů.

S průvodkyní jsme prošli celým 
areálem rozsáhlé pevnosti a o zá-
jmu svědčila soustředěná pozor-
nost posluchačů i řada dotazů. 
Pak měli studenti rozchod, aby 
si mohli udělat individuální pro-
hlídky. Někteří navštívili muzeum 
v objektu Malé pevnosti, jiní šli 
do kina, kde se promítaly doku-
mentární filmy. Zhruba v poledne 
jsme se přemístili do města Tere-
zín, kde jsme navštívili Muzeum 
terezínského ghetta. Zde se stu-
denti seznámili s židovskou per-

zekucí v době 2. světové války. 
Prohlídka byla umocněna příběhy 
pamětníků, které byly reproduko-
vány na 4 obrazovkách.

Myslím, že daná problematika stu-
denty zaujala a získaných informací 
využijeme jak v hodinách dějepisu, 
tak v semináři. Naše studenty bych 

chtěla pochválit i za to, že na těchto 
místech, pro náš národ tak tragic-
kých, dodržovali pietu a chovali se 
s úctou k umučeným. K. Mattioliová
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Všechno nejlepší 
k 70. narozeninám, 
které letos na podzim 
oslaví manželé 

Marie a Václav FIALOVI 
přejí 
z celého srdce 
dcery 
Maruška, 
Ivana 
a Martina 
s rodinami.

713. října 2011

Dům dětí a mládeže v Bílině nabízí slevový kupón v hodnotě 
100 Kč, pro všechny, kteří se přijdou přihlásit a zaplatí zájmové 
kroužky v období od 17. 10. - 31. 10. 2011. Tuto slevu nelze uplatnit 
u kroužků, kdy účastníci platí na místě při vstupu - tzv. klubové po-
platky (např. večerní cvičení, Klokánek atd.). Slevu můžete uplatnit 
na akci dle vašeho výběru v období od 17. 10. - 15. 12. 2011. Přijďte 
do DDM v Bílině v Havířské ulici a vyberte si ze široké nabídky 
zájmových kroužků. Těšíme se na vás.

OBRAZEM: 
Foto: Václav Weber

Koncert JASNÉ PÁKY

Sklizeň
Stejně jako na každé jiné zahradě se i na té naší školní, sklízí to, 
co jsme si na jaře zaseli, či zasázeli.

Žáci šestého a osmého ročníku praktické školy 
v Bílině s výsledky své práce.

Žáci naší školy moc dobře vědí, 
co to dá práce a úsilí než z titěr-
ného semínka vyroste slaďouč-
ká mrkev, křehká kedlubna, 
nebo cibule, která je základem 
pro jídla naší školní kuchyně.
Zbavit půdu plevele, včas a řád-
ně zrýt, okopávat, a zalévat, to 
vše je nutné udělat, abychom 
mohli sklízet zdravou a chutnou 
zeleninu, bez použití chemic-
kých přípravků. 
Při chroupání vitamínů si sami 

žáci už plánují, co na pozemek 
dají příští rok. Jsou spokoje-
ni.Svou chvilku slávy a pocit 
úspěchu si však naplno užíva-
jí i v momentě, kdy slyší slo-
va uznání z úst ostatních žáků 
a vyučujících.  
Pocit úspěchu potřebujeme čas 
od času zažít všichni. Snahou 
všech učitelů na naší škole je to, 
aby žáci zažívali úspěch při vý-
uce každého z předmětů, který 
se na naší škole vyučuje.
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Úterý 4., 11., 18., 22., 25. říjen 

19.00 hodin
TANEČNÍ KURZ 2011

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi. 

Sobota 15. říjen 15.00 hodin
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

Přátelské posezení 
obyvatel obcí Radovesice, 
Hetov, Dřínek, Lýskovice 
a Chotovenka. Vstupné 

dobrovolné. Pořádají přátelé 
zaniklých obcí.

Neděle 16. říjen 15.00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
DOUBRAVANKA TEPLICE.

Vstupné: 30,- Kč

Pátek 28. říjen 20.00 hodin
TLESKAČ

Koncert plzeňské skupiny, 
která Vám přinese nálož 
melodického ska. Jako 

předkapela vystoupí bílinská 
skupina PANICKED FLIGHT.
Vstupné: v předprodeji 150,- 

Kč; na místě 180,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 18. říjen 19.00 hodin

U PIÁNA S TOMÁŠEM 
MATONOHOU (zábavná show)

Hudebně zábavná show 
pro širokou veřejnost. 
Nekonformní humor 

Tomáše Matonohy 
a virtuózní skladby 

a improvizace Zdeňka 
Krále. To vše v modelu 

talkshow, plné zábavných 
skečí a průpovídek ze 

života. Součástí je i anketa 
z publika, ve které mohou 
diváci klást protagonistům 

všetečné otázky. Navíc 
s hostem večera, v živém 

rozhovoru o všedních 
i nevšedních věcech, hezké 
písničky a groteskní gejzíry 

improvizace! Hostem pořadu 
bude JOSEF POLÁŠEK. 
Vstupné: 220,- 180,- 160,- 

100,- Kč

Pátek 21. říjen
8.30 a 10.00 hodin

OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie 

Jurištové Praha
Představení pro MŠ, l. st. ZŠ 

a maminky s dětmi.
Klasický pohádkový příběh 

plný písniček na motivy 
K. J. Erbena v muzikálovém 
zpracování. Vstupné: 60,- Kč

Neděle 23. říjen 15.00 hodin
O SNĚHURCE

Malé divadélko Praha. 
Klasická loutková pohádka 

o Sněhurce a sedmi 
trpaslících. Hrubínův text je 
doplněn písničkami a živým 
doprovodem houslí, kytary, 
zobcové flétny a rytmických 
nástrojů. Vstupné: 50,- Kč; 

děti do 3 let zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po: zavřeno
 út-ne: 10.00-12.00 12.30-16.00

24. září - 21. říjen 2011
PAVEL PIEKAR

Imaginární portréty českých 
umělců. Vstupné: dospělí 

20,- Kč; studenti, senioři, 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

24. září – 21. říjen 2011
DANIELA ŠTICHOVÁ

Výstava s názvem „Snění“ 
(olej, akvarel). Vstupné 

zdarma

Daniela Štichová – Snění

Plzeňská skupina TLESKAČ

Na nejstarším zde vystaveném dílu Daniely je zobrazena mladá 
žena, která právě procitla. S ránem do okna zasvítily první pa-
prsky slunce a ona povstává a – ještě se zavřenýma očima – se 
obrací tělem ke slunci tak, aby jí paprsky ozářily tvář, zvednuté 
ruce a obnažená prsa. Už zcela procitla nebo je stále v polospán-
ku a nevědomě se otáčí za teplem a světlem? 

Tento obraz je zároveň vstupem 
do světa Daniely Štichové. 
Do prostoru, který je naplněn 
pokojem, vnitřním teplem a za-
čínající ospalostí, která pomalu 
proniká tvářemi a celými těly, 
které jsou na Daniely obrazech. 
Postavy se propadají do snění, 
barvy okolo se pomalu rozplý-
vají, detaily ztrácejí svoji ostrost, 
světlo ozáří jenom část a ostatní 
se noří do prodlužujících se stínů 
a rozplývají se v prostoru. Úz-
kost, obavy a určitý strach je za-
stoupen ve výrazech a postojích 
také, ale je zjemněn a zklidněn 
celkovou atmosférou a kombina-
cí barev. Velký důraz je kladen na 
kvalitu barvy a odstínu s touhou 
přiblížit se odstínu a materii, kte-
rou najdeme například na plát-
nech Nabistů. Tato materie se ze 
současné malby vytratila a proto 

je pro Danielu tak obtížné dnes 
podobné odstíny valérů nalézt. 
Svůj vlastní a silný svět Daniela 
má – a dnes vám ho na své první 
výstavě předkládá – nyní je pro ní 
nejdůležitější tento svět dále pro-
hlubovat a rozvíjet. Protože ona 
sama nejlépe ví jak by její budou-
cí obrazy měly vypadat ale také 
ví, že k tomu jí dovede jenom 
pravidelné úsilí, kdy se jí budou 
postupně otevírat pro ní nyní uza-
vřené pokoje, kde nalezne ještě 
jemnější barevné odstíny, výstiž-
nější plastická vyjádření světel 
a stínů a také ještě výstižnější 
úsměv na rtech zpola spící tvá-
ře. Přeji jí aby po této cestě bez 
zaváhání kráčela. Aby se nene-
chala ovlivnit ani stylovým kej-
klířstvím dnešní doby a aby ani 
praktické obtíže a ostatní úkoly ji 
od této cesty neodradily. Piekar

Kulturní centrum Kaskáda 
v Bílině připravuje koncert 
plzeňské skupiny TLESKAČ, 
která posluchačům přinese 
nálož melodického ska. Jako 
předkapela vystoupí bílin-
ská skupina PANICKED 
FLIGHT.

Koncert v Kulturním domě Fontá-
na Za Chlumem vypukne v pátek 
28. října 2011 od 20.00 hodin.
Kapela Tleskač vznikla v roce 
2000 ze tří členů – baskytaris-
ty Jiřího Sýkory, bubeníka Petra 
Bejlka a zpěváka Miroslava Cis-
lera. Ještě v tomtéž roce se trio 
rozšířilo o kytaristu Jiřího Kyliše, 
tenorsaxofonistu Štěpána Slezáč-
ka, pozounistu Michala Sloupa 
a klávesistu Jana Mráze. Záhy se 
přidal altsaxofonista Pavel Halík 
a teprve patnáctiletá zpěvačka 
Olga Konopíková.
Po deseti měsících zkoušek se 
v Divadle pod lampou konal první 
koncert pro 200 osob.
Příchodem trumpetisty Karla Ko-
lesy stoupl počet členů kapely na 
deset.

V zimě roku 2002 se rozloučil ky-
tarista Jiří Kyliš a na jeho místo 
nastoupil Vladimír Bareš.
V roce 2003 začala spolupráce 
s hudebním vydavatelstvím Black 
Point. Pod jeho křídly na jaře roku 
2004 vydal Tleskač své debutové 
album Ska z Česka.
V listopadu 2006 vydala kapela 
své druhé CD s názvem Na před-
městí Bory.

Vstupné v předprodeji 150 Kč; 
na místě 180 Kč.
Předprodej vstupenek: 
INFOCENTRUM na Mírovém 
náměstí v Bílině, tel: 417 810 
985, e-mail: info@kckaskada.cz, 
www.kckaskada.cz 
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Speciálně pedagogické centrum
pomáhá dětem i rodičům

Při Základní škole Aléská funguje Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC), jehož pracovníci se intenzivně věnují dětem na-
příklad s různými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie atd.), poruchami chování, ale i s psychologickými či rodinnými problémy, 
adaptací na školu a mnoha dalšími problémy. Nabídka služeb SPC je opravdu široká a zohledňuje všechny věkové skupiny. „Jsme 
v oblasti, kde je mnoho klientů, kteří mají nějaký problém. Pro některé rodiče je navíc dojezd za odborníkem do Teplic nebo Mostu 
velký problém a čekací doby v těchto poradnách mohou být dva i více měsíců.  To byl také jeden z důvodů, proč vzniklo SPC přímo 
v Bílině.“ vysvětluje vedoucí centra Mgr.Stanislava Hachová.

913. října 2011

Srdíčkový den 
 aneb
Gympláci pomáhají charitě
Ve dnech 19.- 20. září se po celé republice konaly tradiční Srdíčkové 
dny. Jde o akci, kdy studenti střední škol a druhého stupně základ-
ních škol prodávají upomínkové předměty s logem Život dětem. 
Výtěžek z těchto Srdíčkových dnů je určen na pomoc těžce han-
dicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči 
svých rodičů, zejména maminek. Za peníze se zakoupí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky.
Studenti bílinského gymnázia se do této akce zapojili také a prodali 
451 ks magnetků. Podařilo se jim vybrat 13 530 Kč.

Eliška Zemanová

Bílina plná lodí letos nebude
Místní rada MS ODS Bílina na svém jednání dne 7. září 2011 rozhodla, 
že akce Bílina plná lodí se v tomto roce neuskuteční.
Důvodem jsou stavební práce u vlakového nádraží. Akce bude přesu-
nuta na jaro 2012 v období Velikonoc nebo bude o odložena na podzim 
příštího roku. Mgr. Eva BÖHMOVÁ, asistent regionální manažerky

Vzpomínka
Dne 20. 9. 2011 tomu byly již dva roky, 
co nám odešla paní Reneé Pilařová
v nedožitých 93 letech.

S láskou stále vzpomínáme

manžel Jiří, dcera Nadia s celou rodinou

Gympláci pomáhají charitě
Ve dnech 19.- 20. září se po celé republice konaly tradiční Srdíčkové 

Bílina plná lodí letos nebude
Místní rada MS ODS Bílina na svém jednání dne 7. září 2011 rozhodla, 
že akce Bílina plná lodí se v tomto roce neuskuteční.
Důvodem jsou stavební práce u vlakového nádraží. Akce bude přesu-
nuta na jaro 2012 v období Velikonoc nebo bude o odložena na podzim 
příštího roku. 

Srdíčkový den Srdíčkový den 
Gympláci pomáhají charitě

Bílina plná lodí letos nebude

Nutnost  služby doka-
zuje počet klientů SPC, 
který v současnosti 
přesahuje číslo 650. 
Podle Hachové 
je počet opravdu 
vysoký. Nejedná 
se pouze o klien-
ty z Bíliny, ale 
prakticky z ce-
lého širokého 
okolí. Není vý-
jimkou, že klienti 
dojíždějí i ze vzdále-
ných míst.
V centru pracují 4 od-
borníci, psycholog, speciální pe-
dagog, sociální pracovnice a lo-
gopedka. „Nápor klientů je v po-
slední době velký. Stále však ještě 
můžeme přijímat nové. Trošku se 
nám kvůli tomu prodloužily čeka-
cí doby,“ upřesňuje vedoucí. Kli-
enti navíc ani prakticky neubývají, 
služeb centra využívají většinou 
po celou dobu školní docházky 
a mnohdy i při studiu na vysoké 
škole až do věku 26 let. A jak se 
mohou rodiče ke službám SPC do-

stat? Základní školy mají na cent-
rum kontakt. Nejprve je nutné vy-
plnit dotazník, ve kterém pedagog 
vypíše potřebné údaje a důvod 
doporučení a rodič souhlasí s vy-
šetřením svého dítěte. Rodiče jsou 
pak zkontaktováni a pozváni s dí-

tětem na vyšetření. „Drtivá většina 
rodičů chodí na popud kantora, ale 
samozřejmě může přijít rodič, kte-
rý má podezření na cokoliv, i sám 
od sebe. Stačí zavolat nebo poslat 
e-mail a my zareagujeme. V po-
slední době hodně spolupracujeme 

s OSPOD, takže i oni nám posílají 
klienty,“ popisuje Hachová.
Největší procento návštěvníků 
SPC tvoří děti mladšího škol-

ního věku, tedy od 6 do 10 
let. Platí zde samozřejmě, že 
čím dříve se začne problém 
řešit, tím lépe. 

Provoz takového centra není 
snadnou záležitostí a to pře-
devším finančně. Jak však 
vedoucí dodala, velmi vý-
znamným pomocníkem je 

město Bílina, které nejenom 
iniciovalo zřízení centra, ale po 
celou dobu existence centrum 

podporuje v oblasti vybavení. 
Díky této podpoře  může být cen-
trum vybaveno například moder-
ním přístrojem biofeedback, ale 
může se i rozšiřovat. Již poněkud 
stísněné prostory, ve kterých se 
SPC nachází, budou zvětšeny díky 
kompletní přestavbě. Zastupitel-
stvo města navíc v červnu schvá-
lilo navýšení rozpočtu škole právě 
na rozšíření služeb SPC. Veškeré 
služby centra jsou poskytovány 
bezplatně. simi

Kontakty:
telefonní číslo: 417 823 492 - SPC, e-mail: stanislava.hachova@zsaleska-bilina.cz, s.hachova@centrum.cz

Speciálně pedagogické centrum
Při Základní škole Aléská funguje Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC), jehož pracovníci se intenzivně věnují dětem na-

pomáhá dětem i rodičům
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Portrét je jedním z nejoblíbenějších výtvar-
ných žánrů. Nabízí velmi širokou škálu po-
jetí. Podobu člověka lze vystihnout zachyce-
ním charakteristických rysů několika čarami 
i velmi pečlivou detailně propracovanou stu-
dií, která věrně zobrazuje realitu. Má ovšem 
úskalí, se kterým se u jiných 
žánrů nesetkáme. Každý člo-
věk je ve své podstatě egois-
tou. Právě svoji podobu zná 
lépe než podobu kohokoli ji-
ného, na hromadné fotografii 
takřka každý nejdříve hledá 
sám sebe, až poté si prohlí-
ží ostatní. Pohled na vlastní 
osobu se často značně liší od 
pohledu okolí. Každý por-
trétista má tak velmi nelehký 
úkol. Ztvárnit co nejvěrněji 
svůj model a zároveň portré-
tovaného uspokojit. Málokterý žánr je totiž 
tolik spojen s objednávkou, s očekáváním 
někoho jiného, než je sám výtvarník.
Pro Pavla Piekara je portrét žánrem, které-
mu se věnuje se stejnou lehkostí a radostí 
jako jakémukoli jinému námětu. S neutu-
chajícím zaujetím pečlivě kreslí vše, co ho 
zaujme. Kreslí denně už mnoho let. Své kres-
by následně zpracovává technikou linorytu. 
V obou těchto výtvarných technikách dosáhl 
mistrovství, za kterým stojí nejen talent, ale 
především obdivuhodná píle a úcta k okolní-
mu světu, k jeho scenériím, k lidem. Právě 
opravdový zájem o lidi, o zajímavé osobnos-
ti, dodává jeho portrétům něco navíc, něco, co 
v portrétech obvykle nenajdeme. Divák nemá 
nutkavou potřebu vědět o koho jde, nemá po-

cit, že portrét jemu neznámého člověka, pro 
něj vlastně nemá žádný význam. Naopak, 
sleduje obraz se zájmem. Vnímá harmonic-
kou skladbu barev, zvláštní naléhavost celé-
ho výjevu, působivou charakteristiku portré-
tovaného, často rozvedenou ve scéně za ním. 

Pavel si vybírá zajímavé 
výrazné osobnosti, které 
také tak ztvárňuje. Nezane-
dbatelnou hodnotou jeho 
děl je i bravurně zvládnutá 
technika a odpozorování 
reality. Ctí staré mistry, 
především představitele 
benátského renesančního 
umění, jejichž dílo pečlivě 
studoval a stále studuje. 
Skvěle zvládnuté ztvárnění 
objemů, perspektivy a hry 
světel a stínů je v jeho dí-

lech samozřejmostí, což v pracích součas-
ných umělců není právě obvyklé. Spojení 
osobitého, na první pohled určujícího autor-
ského rukopisu, dokonalé harmonie barev, 
přístupu klasických mistrů a zároveň sou-
časného pojetí námětu, to je esence, kterou 
obsahuje každé dílo Pavla Piekara. 
Výstava Imaginární portréty českých uměl-
ců představuje umělce od konce 19. století 
do současnosti, kterým Pavel Piekar dává 
prostor ve své mysli i díle. Zajímá se o práce 
jiných umělců – z minulosti i přítomnosti - 
i o osobnosti jich samých. Právě tato skupi-
na osobností je zde představena. Nabízí tak 
nejen výjimečný estetický zážitek, ale také 
poutavou formou seznamuje diváka s umělci 
minulosti i současnosti. Daniela Štichová

Organizace školního roku 2011/2012 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích 

Úřednický turnaj v petanque 
vyhrál tým Jiřího Šámala
Nově otevřené hřiště pro petanque na koupališti bylo 
27. září dějištěm zatím asi nejvetší petanquové akce 
ve městě. V oblíbené hře, která k nám přišla z Francie, 
se utkali úředníci městského úřadu. Většina z nich se 
s touto hrou setkala vůbec poprvé. Poté, co všichni po-
chopili pravidla a opadl tak strach z nevědomosti, byly 
na tvářích úředníků vidět především úsměvy, které do-
kazovaly radost ze hry. Ještě aby ne. Petanque mohou 
hrát mladí, staří, tlustí, hubení, v saku i v teplákách... 
Tato hra je prostě pro všechny. 
Jak turnaj probíhal? Bylo určeno celkem 7 kapitánů 
a k nim byly vždy přirazeny dvě sličné kolegyně. Tří-
členné týmy pak hrály ve skupinách A a B způsobem 
„každý s každým“. Dvěma herním skupinám muselo 
být přizpůsobeno i dlouhé hřiště, které se tím pádem 
rozdělilo dřevěnou fošnou na dvě části. Ani ta ale ob-
čas nezabránila přeskok koule na druhé hřiště. Turnaj 
se protáhl až do večerních hodin a původní velmi slun-
né počasí se změnilo ve slabá déšť. To však nebránilo 
v hladkém průběhu. Navečer po dlouhém příjemném 
odpoledni byl již znám vítězný tým v čele s Jiřím Šá-
malem. Na druhém místě skončil Ladislav Kvěch se 
svými dvěma spoluhráčkami a třetí byl Tomáš Pavel se 
svými kolegyněmi.. simi

Období školního vyučování ve 
školním roce 2011/2012 začalo 
ve čtvrtek 1. září 2011, v prvním 
pololetí bude ukončeno v úterý 
31. ledna 2012, ve druhém pololetí 
bude ukončeno v pátek 29. června 
2012. 
Podzimní prázdniny připadnou 
na středu 26. října a čtvrtek 27. říj-
na 2011.
Vánoční prázdniny budou za-
hájeny v pátek 23. prosince 2011 
a skončí v pondělí 2. ledna 2012. 
Vyučování začne v úterý 3. ledna 
2012.
Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 3. února 2012.

Jarní prázdniny v délce 1 týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
6. 2. - 12. 2. 2012: Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 
13. 2. - 19. 2. 2012: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, 
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 
20. 2. - 26. 2. 2012:  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-vý-
chod, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, TEPLICE, Nový Jičín 
27. 2. - 4. 3. 2012: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hav-
líčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 
5. 3. - 11. 3. 2012:  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, 
Ústí nad Labem, Chomutov, MOST, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olo-
mouc, Šumperk, Opava, Jeseník 
12. 3. - 18. 3. 2012: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český 
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 5. dubna a pátek 
6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat 
od soboty 30. června 2012 do 
neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve 
školním roce 2012/2013 začne 
v pondělí 3. září 2012.
 Miroslava Kopicová, ministryně

Pavel si vybírá zajímavé 
výrazné osobnosti, které 
také tak ztvárňuje. Nezane-
dbatelnou hodnotou jeho 
děl je i bravurně zvládnutá 
technika a odpozorování 
reality. Ctí staré mistry, 
především představitele 
benátského renesančního 
umění, jejichž dílo pečlivě 
studoval a stále studuje. 
Skvěle zvládnuté ztvárnění 
objemů, perspektivy a hry 
světel a stínů je v jeho dí-

Kuklturní centrum Kaskáda:

Pavel Piekar
Imaginární portréty českých umělců
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AFK LoKo Chomutov – FK Bílina 0:2 (0:1)

Aerobik CIPÍSEK

NOVÝ NÁBOR DĚTÍ
pro 5 a 7leté děti
(holky i kluky)

PONDĚLÍ:
15:00-16:00

FITNESS NOVÁČCI – 1000 Kč
STŘEDA:

15:00 – 16:00
AEROBIK CIPÍSEK – 1000 Kč

VEDOUCÍ: Věra Ryjáčková, 
Petra Rosenkranzová

Cyklistické závody v domě dětí 
V sobotu 1. října se in-line dráha na zahradě domu dětí proměnila v cyk-
listické závodiště. Konal se tu první ročník cyklistických závodů pro děti 
do osmi let. Na startu se v různých věkových kategoriích vystřídalo 41 
závodníků. Nejmladší závodnicí byla Petruška Vránová, která si odnesla 
ze závodů cenu pro nejmladšího cyklistu. Děti si závody pořádně užily 
a všichni si domů odnesli odměnu za svou snahu. Děkujeme teamu Ve-
losport Bílina za uspořádání těchto závodů ve spolupráci s domem dětí 
a těšíme se na další ročník cyklistických závodů pro děti. Foto ze závodů 
a výsledkové listiny najdete na www.bilina-info.cz.

Kondička s Vojtou
Toto je název nového kroužku, 
který pro vás připravil Dům dětí 
a mládeže v Bílině. Tento krou-
žek je určen pro děti a mládež od 
10 let. Mohou ho navštěvovat jak 
dívky, tak i chlapci každé úterý od 
19:00-20:00 v tělocvičně DDM 
Bílina. Každá hodinová lekce sto-
jí 20 Kč. Cvičení je zaměřeno na 
posilování celého těla a zdokona-
lení fyzické kondice. Cvičení vede 
Vojta Lasík, který 12 let závodně 
cvičil aerobik ve známé skupině 
Cik Cak. Vojta v měsíci září slo-
žil instruktorské zkoušky společně 
s Míšou Ryjáčkovou a oba dva 
se stali instruktory aerobiku. Po-
kud nechcete, aby vaše děti doma 
seděly a lenošily, tak je pošlete 
k nám, protože pohyb je zdraví.

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina

tel.: 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

To byla paráda, jak jinak nazvat vítězství na hřišti vedoucího mužstva krajského přeboru. Po remíze na hřišti exdivizního 
Litvínova, další výrazný úspěch mladého mužstva Bíliny. Základní sestava měla věkový průměr 22,2 let. Z toho vyčníval kapi-
tán Pohl se svými 39 roky, ale druhý v pořadí Bečvařík má pouze 26 let. A čtyři hráči v základu mají 18 let a jeden 19 let. Dva 
střídající byli také dorostenci. To je pro Bílinu do budoucna ohromná devíza. 

Úvod připomínal Litvínov, 
ve 2.minutě rychlý útok, ale 
Augusta zakončoval jen lehce 
do brankaře. Potom se dlouho 
hrálo ve středu hřiště a domá-
cí se nemohli dostat na do-
střel. Ovšem přišla 16. minuta, 
Bečvařík unikl po levé straně, 
přihrál před branku a Augusta 
se již střelou k tyči nemýlil. 
V 31. minutě řešil nepříjem-
nou střelu přímo na nohy Pohl 
a ve 23. minutě první domácí 
roh prosvištěl těsně před bran-
kou. Potom měl šanci domá-
cí Sedlák, ale střílel vedle. 
Ve 34. minutě se probíjel do 
velkého čtverce Pavlíček, ale 
domácí odvrátili. O minutu 
později přesně přihrál dopředu 
Egrt Milovi a ten mohl jít sám 
na branku. Odmávaný ofsajd 
byl hodně sporný... Před po-
ločasem vyrazil Pohl podruhé 
míč nohou. V prvním poločase 
Bílina domácí určitě překvapi-
la bojovným výkonem, hrála 
ze zajištěné obrany a pokouše-
la se o rychlé útoky. 

V úvodu druhého poločasu 
domácí brankař Plochý vybě-
hl mimo šestnáctku, uklouzl 
a míč získal Milo a brankař ho 
stačil zezadu faulovat. Dostal 
však pouze žlutou kartu. Do-
mácí zvyšovali tlak, nad střílel 
Micák a Tichý, na druhé straně 
přestřelil Egrt a Milovu ránu 
Plochý chytil. Potom však při-
šel drtivý tlak domácích, kdy 
kopali jeden roh za druhým. 
V 67. minutě zachránil sklu-
zem Žák, v 74. minutě kopali 
domácí čtyři rohy za sebou. 
Ale bílinská obrana nepus-
tila Chomutov do šanci a ve 
vzduchu kraloval 19letý Karel. 
O snaze domácích vyrovnat 
svědčí i fakt, že v 72. minutě 
měli již vystřídané tři hráče. 
Ale v 77. minutě poslal Mergl 
míč za obranu Milovi, ten obe-
šel i brankaře a rozhodl zápas. 
O pět minut později po dalším 
brejku střílel Milo vedle. Závěr 
zápasu odehrál obětavě s ob-
vázanou hlavou jeden z nejlep-
ších hráčů na hřišti Augusta, 

aby zakryl natržené obočí. Na-
stavovaly se tři minuty, ale ani 
trestný kop Micáka na stavu 
nic nezměnil. 
„Hráli jsme s prvním muž-
stvem tabulky, Chomutov má 
tradičně velmi dobrý mančaft, 
hraje pohledný fotbal a my 
jsme zde neměli co ztratit, tak 
jako v Litvínově. Podali jsme 
bojovný výkon, Chomutov si 
vlastně za celý zápas nevytvo-
řil ani jedinou šanci. Mužstvo 
makalo, udělala se dobrá obra-
na, když vypadl Patrik Filo. Na-
stoupil mladý Johny Žák, který 
odvedl kus práce. V obranné 
fázi jsme byli perfektní, trošku 
to skřípe v záložní řadě, ale je 
to mladý mančaft a tři body 
jsou myslím zasloužené. 
Když budou takto ma-
kat dál, tak si myslím, 
že to bude bez pro-
blému,“ nešetřil 
tentokrát chválou 
trenér Josef Ti-
chý. Oldřich

Bubeníček

Branky:  16. Augusta, 
77. Milo

ŽK: 2 – 2
Rohy: 16 – 0
Diváci: 130
Rozhodčí:  Suchánek 

– Ipser, Beneš

Bílina:
Pohl 

Žák, Karel, Mergl, Bečvařík,
Pavlíček, Egrt (66. Rameš), 

Augusta, Levý,
Kořínek (75. Kuba), Milo
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13. října 2011

A výsledky? Lepší už to dopad-
nout nemohlo. 
V kategorii 7-8 letých obsadil 
domácí Pavel Jindřich po pádu 
6. místo, ale ani to nezabránilo, 
aby se stal celkovým vítězem se-
riálu 2011. Čímž obhájil loňské 
prvenství.
O poznání se vydařil závod Mi-
chalu Schuranovi, který vyhrál 
a také se stal celkovým vítězem 

za letošní rok. Takže je více než 
logické, že se oba zúčastní Evrop-
ského poháru v Klatovech, který 
se koná nadcházející víkend. 
No a v kategorii horských kol 
MTB nenechal Michal Minařík 
nikoho na pochybách, že nejen 
v závodě, ale i celkově (tak jako 
vloni) je jasnou jedničkou mezi 
jezdci v Čechách.
A aby toho nebylo málo, celkově 

v seriálu skončil jako třetí rovněž 
domácí Michal Novák.
Škoda, že se bojů nezúčastnil 
domácí junior Matěj Chalupný, 
který se zranil při tréninku na Mi-
strovství světa v dánské Kodani.
Pro sedmiletého Jindřicha Hanz-
líka a Adama Šikla byl závod na 
domácí trati premiérou.
 Chalupný Zdeněk, 

předseda AVZO TSČ ČR Bílina

Vítězům 
gratulujeme 
a sponzorům: 
Městský 
úřad Bílina, 
Doly Chomutov, 
Suroviny Koželuh, 
mateřská AVZO, ÚAMK 
ČR, Oldřich Bubeníček – krajský 
zastupitel za KSČM, NORDEKO 
a. s. – skupina ČEZ děkujeme.

Vysokého vítězství dosáhli Draci v 7. druholigovém kole a odpou-
tali se z posledního místa tabulky. Přitom první třetina ukazovala 
na vyrovnanou partii, kde měl mírně navrch Děčín.

Draci nastoupili s posilami Hra-
náčem z Litvínova a Ketnerem 
z Litoměřic. Do vedení šli v 6.
minutě, kdy obrana hostů nama-
zala přímo na hůl Salačovi, ten 
sám před brankou nahrál Kýho-
sovi a bylo to 1:0. Potom byl 
vyloučen za hákování Hranáč, 
ale hrálo se v poklidném tem-
pu a hosté přesilovku nevyuži-
li. Vyrovnat se jim podařilo ze 
skrumáže Vávrou. Dostat domá-
cí opět do vedení mohl Příhoda, 
ale nájezd neproměnil. Remízu 
zachraňoval v závěru třetiny 
domácí brankař Pospíšil. Úvod 
druhé třetiny zahájili domácí 
pouze ve třech, ale Děčín nabí-
zenou možnost nevyužil. Draci 
ožili a byli lepším mužstvem. 
Děčín ještě zahrozil v oslabe-
ní, ale Draci se stále tlačili před 
branku hostů. Do vedení se 
dostali po lehké teči Urbanem. 
Ovšem při vyloučení Jirkovské-
ho hosté přesilovku bleskově 

využili a bylo opět vyrovnáno. 
V závěru třetiny přežili Dra-
ci vyloučení Nováka a vzápětí 
dotlačil puk do branky Příhoda 
a Draci šli do kabin s vedením. 
Do poslední třetiny nastoupili 
hosté v dvojnásobném oslabení 
a Kýhos zvýšil na 4:2. To již 
vypadalo pro Draky nadějně. 
Děčín začal ztrácet nervy a zby-
tečně faulovat a další přesilovku 
využil Urban. Během necelých 
dvou minut přidali domácí dal-
ší tři branky a bylo rozhodnuto. 
Závěr se již dohrál v poklidu. 
„Myslím, že to dnes bylo za-
sloužené vítězství. Zkušení hrá-
či podpořili naše mladé a také 
jsme proměňovali šance. Já 
nemohu říci, že jsme v minu-
lých zápasech hráli špatně, ale 
chybělo tomu střelecké zakon-
čení. Dnes se nám to podařilo,“ 
usmíval se po zápase domácí 
trenér Miroslav Kanis.
 Oldřich Bubeníček

Branky: 6. Kýhos (Salač), 33. Urban (Nekvinda, Ketner), 39. Příhoda 
(Havlůj), 42. Kýhos (Machulda), 49. Urban (Příhoda, Jirkovský), 
51. Nekvinda (Salač, Urban), 51. Kýhos (Machulda, 
Szakal), 52. Příhoda (Havlůj) – 12. Vávra (Sádovský, 
Řídel), 35. Filipovský (Oliverius), 53. Místecký 
(Řídel, Vávra)
Vyloučení: 6 – 7
Využití: 3 – 1
Diváci: 300
Třetiny: 1:1, 2:1, 5:1

Bílina: Pospíšil – Ketner, Kýhos, Havlůj, Kunrt, 
Polák, Furch, Jirkovský, Krupka, Lhotka, 
Machulda, Nekvinda, Příhoda, Salač, Szakal, 
Urban, Zeman, Jambor, Novák, Hranáč

Bikrosové závody v Bílině
Závěrečný podnik devítidíl-
ného seriálu v bikrosu BMX 
– Český pohár BMX 2011 – 
hostil bílinský oddíl v neděli 
2. října 2011. Více než krásné 
babí léto, vzorně připravená 
závodní trať, velká účast zá-
vodníků a nádherná divácká 
kulisa včetně čestných hostů 
(tajemník MÚ pan Ladislav 
Kvěch, pan Oldřich Bubení-
ček za Krajský úřad Ústí n/L 
a pan Václav Chábera, který 
je předsedou krajské AVZO) 
- co víc si mohl pořada-
tel přát.

HC Draci Bílina – HC Děčín 8:3


