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Kruhový objezd u radnice se mění. Brzy na něm totiž vyroste plá-
novaná fontána. „Již rok ji máme připravenou a konečně dojde 
k jejímu umístění,“ říká starosta města Josef Horáček. 

● Řidiči, pozor na změny ● Rozhovor s dalším novým lékařem HNsP ● Bílinsko má nového občana ● Sběr elektroodpadu se 
vyplatil ● Inspiraci na muzeum čerpají v Německu ● Rybáři mají další úspěch ● Jediný Bílinský polytan měl hojnou účast ●

Copak se děje na kruháku? Bude zde
fontána

Připomeňme si 43 let 
od okupace 
Československa
Ve dnech 21. srpna – 11. září roku 
1968 vpadla vojska pěti socialistic-
kých zemí Varšavské smlouvy do 
Československa. Přišli na žádost 
konzervativního křídla komunis-
tické strany, aby odvrátili snahy 
o reformu. Byla obsazena většina 
důležitých měst v tehdejší ČSSR, 
krátce po příjezdu tanků a obsazení 
letišť, na kterých přistávala sovětská 
letadla s další vojenskou technikou. 
Československá armáda, která měla 
na starosti obranu hranic, nepodnikla 
žádné kroky, jelikož vojska byla po-
zvána členy ÚV KSČ, kteří také dali 
rozkaz k jejich vpuštění do země. 
Veřejnost během prvního týdne oku-
pace vyjadřovala silný odpor, sama 
však ničeho nezmohla; bylo přeru-
šeno rozhlasové i televizní vysílání. 
Následně došlo k potlačení českoslo-
venského pokusu o reformu socialis-
mu – tzv. Pražského jara. Došlo k za-
tčení a internaci československých 
vedoucích představitelů – Dubčeka, 
Smrkovského, Černíka a dalších. 
Vojska SSSR zde zůstala až do roku 
1991. Zdroj: www.wikipedie.cz

► Přípravné stavební práce pro 
umístění fontány provádí firma 
Herkul.
▲ Podobná fontána bude zdobit 
kruhák u radnice.

Bude se jednat o klasickou fontá-
nu se čtyřmi tryskami a s plasto-
vým bazénkem o průměru čtyři 
metry. Její údržbu pak budou mít 
na starost městské technické služ-
by. Vedoucí odboru nemovitostí 
a investic Jaroslav Bureš dodal, že 
zatímco v zahraničí jsou fontány 
na takových místech běžnou věcí, 
u nás bylo poměrně složité získat 
všechna potřebná vyjádření a po-
volení, kdy hlavní slovo mívá Po-
licie a Ředitelství silnic a dálnic.
Starosta ještě zmínil, že po dvou 
ozdobených kruhácích by měla při-
jít řada i na ten poslední – u Penny. 

Hlavnímu představiteli města by se 
v jeho středu líbila například nějaká 
socha. O úpravách třetí, nejmladší, 
okružní křižovatky se však starosta 
musí nejprve domluvit s Krajským 
úřadem Ústeckého kraje a případně 
pak bude opět nutné vyjádření dal-
ších důležitých subjektů. Jedná se 
o silnici I. třídy a o těch obec rozho-
dovat nemůže. simi

Už jdeme do školy
Malí předškoláci z MŠ Švabinského se již do školy jistě těší. Další fotky najdete na straně 6
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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

Policie informuje:  Za alkohol nemusíte přijít o body,
povinnost vesty platí všude mimo obec

Pomozte 
dopadnout lupiče     
Loupežné přepadení, které pro-
běhlo za bílého dne, vyšetřují tep-
ličtí kriminalisté. Dosud neznámý 
pachatel přepadl v úterý ráno na 
Teplickém předměstí v Bílině se-
niorku, které se z rukou pokusil 
vytrhnout kabelku. Lupič strhl 
ženu na zem a nakonec se mu 
podařilo tašku poškozené z rukou 
vyrvat. Z místa činu poté utekl 
neznámo kam. Policisté žáda-
jí případné svědky, kteří se 9. 8. 
92011 kolem 6.40 hodin ráno po-
hybovali v okolí ulice Maxe Šva-
binského a mohou k případu po-
skytnout jakékoliv informace, aby 
se přihlásili na nejbližší policejní 
služebnu, nebo na bezplatnou lin-
ku 158.

Zloděje 
vyrušil alarm
Vloupání do novostavby rodinné-
ho domu v Hostomicích vyšetřují 
bílinští policisté. Neznámý pa-
chatel v nočních hodinách vnikl 
do neobývaného domu, který je 

naštěstí vybaven bezpečnostním 
zařízením. Díky tomu se zloději 
nepodařilo nic odcizit, z místa 
činu však uprchl, k jeho dopade-
ní nepomohlo ani nasazení slu-
žebního psa. V případě zjištění 
totožnosti neznámého pachatele 
mu hrozí za přečiny krádeže ve 
stadiu pokusu a poškození cizí 
věci až dvouletý pobyt za mří-
žemi.

Spravedlnosti 
neuniknou 
Až dvouletý pobyt ve vězení hro-
zí dvojici mužů, kteří v polovině 
června letošního roku vnikli na 
pozemek bílinské firmy, kde ná-
sledně odcizili lžíci od bagru, vy-
sokotlaký čistič, traktorová závaží 
a další kovové díly, jejichž hodno-
ta byla vyčíslena na 36 tisíc ko-
run. Lapky se podařilo dopadnout 
ve spolupráci se strážníky měst-
ské policie, kteří část kradených 
věcí objevili při silniční kontrole. 
Pětadvacetiletý muž, který seděl 
za volantem Favoritu, ve kterém 
kovy převáželi, má navíc vyslo-

ven zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel, proto může strávit 
za mřížemi o jeden rok víc, než 
jeho kumpán.

Nechtělo se mu 
do vězení
Policisté obvinili z přečinu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání 33letého muže, který 
se vyhýbal vězení. Ačkoliv byl 
pravomocně odsouzen k deseti-
měsíčnímu výkonu trestu odnětí 
svobody, za mříže se mu nechtě-
lo a ani přes doručenou výzvu do 
věznice nenastoupil. K deseti mě-
sícům, které měl strávit ve vězení 
za majetkovou trestnou činnost, 
mu může soudce „přidat“ další tři 
roky. 
 
Zaplacený notebook 
nedostal
 Muž z Bíliny si vyhlédl notebook 
na internetové aukci. Tuto aukci 
vyhrál a poslal prodávajícímu na 
účet 7 tisíc korun.. Do dnešního 
dne poškozenému nebylo doru-
čeno požadované zboží a ani mu 
nebyla vrácena finanční částka. 
Prodávající s ním nekomuniku-
je. Policisté tento případ šetří jak 
trestný čin podvod.

Během nabídky 
zboží okradena
Na autobusové zastávce v Bíli-
ně přistoupily k poškozené ženě,  
která zde seděla na lavičce společ-
ně se svojí známou, dvě neznámé 
ženy, které jim nabízely prošívané 
deky a parfémy. Při nabídce zboží 
byly  v těsné blízkosti poškozené, 
která je po chvilce slovně odehna-
la pryč. Ihned po jejich odchodu si 

však všimla, že ji z kabelky, kte-
rou měla ležet přímo vedle sebe, 
byla odcizena dámská peneženka 
s osobními doklady.  Po zloděj-
kách pátrají bílinští policisté.

Dopravní nehodovost 
za červenec
V teplickém okrese došlo v čer-
venci k 81 dopravním nehodám, 
které řešili policisté. Jeden člověk 
při nehodě zemřel, jeden byl zra-
něn těžce. Celková škoda se vy-
šplhala téměř na 6 500 000,-Kč. 
U čtyř viníků dopravní nehody 
byl zjištěn alkohol. Mezi nejčas-
tější příčiny nehod patří již tradič-
ně nesprávný způsob jízdy(49), 
nedání přednosti(12) a nepřiměře-
ná rychlost(9). Nejvíce nehod se 
stalo na místních komunikacích 
v obcích(39). Následují silnice 
I.třídy(25). Nejvíce nehod zavini-
li řidiči motorových vozidel(72), 
jedna nehoda byla zaviněna chod-
cem a 5 nehod lesní, či domácí 
zvěří.
Jediná smrtelná nehoda se stala 
v obci Bořislav, kdy řidič vozidla 
Škoda Favorit vjel z nezjištěných 
příčin do protisměru, kde se čelně 
srazil s autobusem. Řidič auta utr-
pěl smrtelná zranění, nikdo jiný 
zraněn nebyl.

Upozorňujeme řidiče, že od 1.8. došlo k určitým změnám v zákoně o provo-
zu na pozemních komunikacích. Mezi ty patří, že pokud řidič nadýchá do 0,3 promi-
le alkoholu v dechu nebudou mu odebrány body. Ale ve správním řízení mu hrozí 
pokuta až 20 tisíc korun a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Nulová tolerance 
alkoholu v dechu je nadále v platnosti.

Další změnou je, že už nebude stačit, že 
máte reflexní vestu kdekoliv ve voze. 
Nově ji musí mít řidič na sobě vždy, když 
vystupuje z vozu na silnici mimo obec. 
Neplatí to pro řidiče mopedu, motocyklu 
a nemotorových vozidel.
Bude-li mít policista podezření, že vůz 
není v pořádku, bude vás moct poslat na 
technickou kontrolu vzdálenou až 4 ki-
lometry. Když se závada potvrdí, budete 
muset prohlídku zaplatit.

Pokud jste za přestupky nasbírali 
dvanáct trestných bodů, přijdete na 
čas o řidičský průkaz. Navíc vás 
před jeho vrácením bude nově čekat 
povinnost podrobit se psychologic-
kému vyšetření.
Žádáme řidiče, aby se seznámili 
se všemi změnami, které jsou 
platné od 1. srpna letošního roku, 
vyhnou se tak možným nepří-
jemnostem.

povinnost vesty platí všude mimo obec
Upozorňujeme řidiče, že od 1.8. došlo k určitým změnám v zákoně o provo-
zu na pozemních komunikacích. Mezi ty patří, že pokud řidič nadýchá do 0,3 promi-
le alkoholu v dechu nebudou mu odebrány body. Ale ve správním řízení mu hrozí 
pokuta až 20 tisíc korun a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok. Nulová tolerance 

Pokud jste za přestupky nasbírali 
dvanáct trestných bodů, přijdete na 
čas o řidičský průkaz. Navíc vás 
před jeho vrácením bude nově čekat 
povinnost podrobit se psychologic-
kému vyšetření.
Žádáme řidiče, aby se seznámili 
se všemi změnami, které jsou 
platné od 1. srpna letošního roku, 
vyhnou se tak možným nepří-
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Jak se člověk s takovými zkuše-
nostmi a referencemi dostal ke 
spolupráci s nemocnicí v Bílině?
Se současným jednatelem HNsP 
panem doktorem Herzingerem 
jsem budoval nemocnici následné 
péče v Litvínově, kde jsme spolu 
několik let intenzivně spolupraco-
vali. Víte, nebylo lehké v systému 
českého zdravotnictví prosadit 
nové lůžkové zdravotnické za-
řízení, ale pro tamní region bylo 
nesmírně důležité a potřebné, aby 
taková nemocnice vznikla.  Poda-
řilo se a nyní již řadu let, troufnu 
si říct úspěšně, funguje. Poté, co 
se Dr. Herzinger stal jednatelem 
HNsP, domluvili jsme se na po-
kračující spolupráci. Neméně dů-
ležitým faktorem byla skutečnost, 
že největším společníkem bílinské 
nemocnice jest město Bílina, v je-
hož čele jsou dnes lidé, kterým na 
zdravotní a sociální politice města 
v budoucnosti nesmírně záleží, 
což jsem poznal z řady rozhovorů 
s nimi, když jsme začali provádět 
prvotní analýzy fungování Hor-
nické nemocnice s poliklinikou.

Jaká je Vaše úloha v Hornické 
nemocnici s poliklinikou?
Mojí úlohou je provést analýzu 
respektive audit fungování spo-
lečnosti z pohledu hlavní činnosti, 
tj. zdravotnictví, a to jak v am-
bulantní, tak zejména v oblasti 

lůžkové péče. Zaměřuji se na per-
sonální a technické vybavení ne-
mocnice, na naplňování platných 
legislativních forem atd. Po pro-
vedení tohoto auditu připravíme 
společně návrh řešení a změn, je-
jichž cílem by mělo být zkvalitně-
ní zdravotních a sociálních služeb 
pro obyvatele Bíliny. Jednoznač-
ným a nejdůležitějším cílem je 

připravit společnost na podepsá-
ní nových smluv se zdravotními 
pojišťovnami v roce 2012. Tyto 
smlouvy jsou pro fungování bílin-
ské nemocnice existenční a proto 
je potřeba jejich přípravě věnovat 
náležitou péči a pozornost. 

Dotknou se Vámi připravované 
změny v HNsP obyvatel Bíliny?

Jak již jsem řekl, cílem je zkva-
litnění zdravotních a sociálních 
služeb v Bílině, takže pevně vě-
řím, že se obyvatel Bíliny změny 
v tom pozitivním smyslu dotknou 
a že na konci našeho snažení bude 
fungující profesionální systém 
poskytování zdravotní a sociální 
péče. Podmínky pro to v Bílině 
jsou a politická vůle vedení města 
rovněž, což je nesmírně důležité.

Jaké jsou vaše první zkušenosti 
s HNsP?
Myslím, že měsíc je velmi krátká 
doba na nějaké dojmy neřku-li zá-
věry. Je zde řada velmi dobře fun-
gujících ambulancí, velké oblibě 
se těší například ambulance prak-
tických lékařů pro děti a dorost či 
někteří ambulantní specialisté. Na 
druhou stranu jak v oblasti ambu-
lantní, tak v oblasti lůžkové péče, 
je potřeba udělat celou řadu změn 
a to jak legislativních tak perso-
nálních. Řada věcí je do očí bijí-
cích, jak jsem se mohl přesvědčit 
při hovorech s pacienty či klienty 
HNsP, některé věci latentně dout-
nají a některé bude třeba ještě 
odhalit a pojmenovat. Nicméně 
jedno mají společné – je třeba je 
řešit!

Děkuji vám za rozhovor a pře-
ji vám hodně zdaru ve vašem 
 snažení.

Stránka pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou v Bílině
V pravidelné rubrice o bílinské nemocnici předsta-
vujeme dalšího nově příchozího lékaře, Prim. MUDr. 
Petra Myšáka, MBA, asistenta jednatele HNsP pro 
zdravotní péči. Rozhovoru tradičně předchází něko-
lik úvodních slov pana místostarosty, který má ob-
last zdravotnictví v Bílině ve své kompetenci.

Současně s probíhající rekonstrukcí pro-
stor Hornické nemocnice s poliklinikou 
(HNsP) plánujeme i modernizaci přístro-
jového vybavení naší nemocnice. Nákup 
nového barevného ultrazvuku a diagnos-
tických sond pomůže bílinským lékařům 
provádět podrobná vyšetření orgánů břišní 
dutiny, žil aj. Přesunutí stávajícího ultra-
zvuku do nově zrekonstruované ambulan-
ce gynekologie umožní v HNsP provádět 
mamologická i gynekologická vyšetření 
žen. ORL bude vybaveno novým optickým 

přístrojem pro potřeby vyšetření dutin 
ucha, krku a nosu. 
V lůžkových odděleních HNsP začala po-
stupná výměna postelí, matrací a nočních 
stolků. Nové zařízení nechodícím pacientům 
umožní díky výsuvným deskám na lůžku po-
hodlně jíst, psát, apod.
Vedení nemocnice i města intenzivně po-
kračuje v jednáních směřujících k přícho-
du nových lékařů do HNsP. Pro spolupráci 
s naší nemocnicí se podařilo získat člena 
poradního týmu ministra zdravotnictví 

Prim. MUDr. Petra Myšáka, MBA. Minis-
terstvo zdravotnictví nevyužívá expertní 
poradenskou práci Dr. Myšáka náhodou, 
přes svůj mladý věk již dosáhl úctyhodné 
lékařské praxe. Ať již ve funkci primáře 
Podkrušnohorské nemocnice Litvínov, ve-
doucího lékaře klinik v Karlových Varech 
či lékaře chirurgického oddělení nemocnice 
v Mostě. Těší mne, že od letošního léta bu-
dou mít z lékařské odbornosti Dr. Myšáka 
užitek i pacienti bílinské nemocnice.

Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta

Rozhovor redaktorky BZ Ing. Jany Šimkové 
s Prim. MUDr. Petrem Myšákem, MBA.

Zdravotní péče v Bílině pohledem místostarosty města

Prim. MUDr. Petr Myšák, MBA s místostarostou Bc. Zdeňkem 
Rendlem ml. nad plány rekonstrukce bílinské nemocnice.
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Pro bílinské děti je kapacita školek dostačující

Bílinsko i Česká republika má nového 
občana, je původem z Ukrajiny

Poděkování
Děkuji za nevšední 

zdravotní péči a úspěšnou 
léčbu, které se mi dostalo 

při mé hospitalizaci v LDN 
Bílina. Má pochvala za 
odborný a lidský přístup 
patří MUDr. Miroslavu 

Panochovi, vrchní sestře 
Dagmar Gondekové-
Jedinákové a celému 
kolektivu LDN Bílina 
pod vedením primáře 

MUDr. Josefa Chudáčka.
MUDr. Miloslav Vaskivskyj

Po deseti letech v České republice získal české občanství a stal se občanem Bílinska. Šestatřicetiletý 
Jaroslav Matišynec se narodil v Ukrajině ve městě Iršava. Do Čech se dostal jako azylant v roce 
2000. V roce 2003 se zde oženil a s manželkou a dvěma dětmi žije trvale v Hrobčicích. Snahu stát se 
občanem České republiky vyvíjel celé dva roky. V pondělí 8.8. obdržel z rukou tajemníka městské-
ho úřadu v Bílině Ing. Ladislava Kvěcha státní občanství. Většinou jde o pouhou formalitu, v Bílině 
však i taková událost může být slavnostní nádech. Předávání občanství se proto koná v obřadní síni 
a často se ho účastní i rodinní příslušníci, jako tomu bylo nyní.

Jak uvedla bílinská matrikářka 
Miloslava Uhrová, celé tři roky 
se v Bílině státní občanství neu-
dílelo, naposledy to bylo v roce 
2008 a občany České republiky 
se tehdy stali tři lidé. Udíle-
ní občanství je vůbec poměrně 

vzácnou událostí, se kterou se 
na radnici setkávají pouze pár-
krát ročně, mnohdy pouze jed-
nou. Od roku 2003 až do letoška 
bylo v Bílině uděleno celkem 22 
státních občanství. Největší ná-
por zaznamenala matrika právě 

v roce 2003. Zájem stát se ob-
čanem republiky a Bíliny tehdy 
projevilo 12 cizinců, především 
Kazachů, dále pak Rumunů 
a Rusů. V dalších letech se pak 
jednalo o jednoho, maximálně 
dva nebo tři cizince ročně. simi

V prakticky v celé České republice naříkají maminky malých 
dětí, že nemohou své dítě dostat do školky. Ve většině měst totiž 
kapacity školek nestačí a poptávka výrazně převyšuje nabídku. 
Školky pak musejí nastavit přísná kritéria pro přijetí. I přesto 
musejí často děti odmítat Jak jsme na tom se školkami v Bílině? 
Udělali jsme průzkum v bílinských školkách a zeptali se jejich 
ředitelek na následující otázky:

1. Převyšuje ve vaší školce poptávka nabídku?
2. Kolik jste nuceni odmítat ročně dětí?
3. Kolik jich můžete ročně maximálně přijmout?
4. Zvyšuje se každoročně zájem o umístění dětí ve vaší školce?
5.  Máte nějaká kritéria, podle kterých určujete, 

koho přijmete a koho odmítnete?
6. Kolik máte ve školce celkem dětí?

Zdeňka HEINRICHOVÁ
MŠ Síbova, Aléská 

a Žižkovo údolí
1. poptávka nepřevyšuje nabídku
2. maximálně 1-2 děti
3.  podle toho, kolik dětí odejde 

do školy (např. 25 školáků = 
může být 25 přijato nových)

4. je zhruba stejný
5.  kritéria byla již popsána před 

zahájením zápisu, každá škola 
má drobné odchylky, lze je 
nalézt na našich www strán-
kách. U nás byla pro letošní 
rok nastavena následovně:
- přednostně jsou zařazovány 
děti 5-6leté (poslední rok před 
zahájením povinné školní 
docházky)
- děti přecházející z Jeslí Žiž-
kovo údolí
- zaměstnanost obou rodičů 
(potvrzeno zaměstnavatelem)
- děti k celodenní docházce
- děti které dovrší čtyř let 
k 1.9.2011
- do naplnění kapacity 
děti které dovrší tří let do 
30.10.2011

6.  MŠ Síbova 75, Žižkovo údolí 
50, Aléská 50, celkem tedy 
175.

Ilona NOVÁČKOVÁ
MŠ Čapkova a Za Chlumem

1.  Tento rok je již  vyrovnaný. 
Do školy půjde 56 dětí, nově 
přijatých je 52 dětí. Máme 
tudíž ještě rezervu na zvláštní 
případy v době prázdnin.

2. Teno rok jsme poprvé nemuseli.
3. 50 - 60.
4.  Zůstává na stejné úrovni /

dost vysoké / již několik let. 
Stále větší zájem je o umís-
tění dětí hned po dokončení 
3 let. Rodiče si stále ještě 
myslí,že když dítěti bude 
např. 15.4. 3 roky, že může 
16.4. nastoupit do MŠ. Ještě 
si nezvykli, že máme plný 
stav již od 1.9. Přijmout 
dítě uprostřed školního roku 
můžeme jen tehdy, když se 
rodina odstěhuje ap.

5.  Samozřejmě, že určitá kritéria 
přijetí má každé zařízení. Jsou 
na www stránkách. Jde hlavně 

o věk dítěte, pravidelnou zdra-
votní péči - očkování, bydliště 
- Bílina.

6.  88 /MŠ Čapkova/+ 75/MŠ Za 
Chlumem/ = 163 dětí v obou 
mateřských školách.

Eliška RŮŽIČKOVÁ
MŠ Švabinského

1. V letošním roce ne.
2.  Většinou všechny děti přijmeme, 

když ne v září, tak během roku.
3.  Počet přijímaných dětí se mění 

každým rokem,podle toho 
kolik dětí odchází do školy,-
můžeme přijmout děti nové.

4.  Zájem o naší školku je a to nás 
těší, i z jiných částí města či 
vesnic, měst.

5.  Kritéria přijetí:
- přednostně se přijímají děti 
v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky
- děti přecházející z jeslí
- zaměstnanost obou rodičů
- děti k celodenní docházce
- do naplnění kapacity děti,kte-
ré dovrší tří let do 30.10.2011 
(přičemž rozhoduje den naro-
zení dítěte)

6.  MŠ 664 – 75 dětí, 
MŠ 668 – 50 dětí

Děti z MŠ Švabinského.
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Návštěva muzea v německém Marienbergu

VYŠLA NOVÁ MAPA BOŘNĚ
Vydáním zcela nové turistické mapy hory Bo-
řeň  v měřítkách 1 : 2 000  a 1 : 5 000 Bí-
linská přírodovědná společnost o.s. završila 
několikaletou práci na mapování hory Bořeň 
dosud nevídané podrobnosti. Právě vydaná tu-
ristická mapa je první mapou vůbec, kde jsou 
zmapovány detailně výškové poměry hory 
Bořeň a blízkého okolí, rozsah porostů, ces-
ty a jiné objekty. Je zde shrnuto jak české, tak 
historické německé pojmenování jednotlivých 
skalních útvarů, najdou se zde hranice chráně-
ných území. Mapa má trojjazyčné vysvětlivky, 
proto může sloužit rovněž anglicky a němec-
ky mluvícímu návštěvníkovi Bořně. Stručně 
mapa upozorňuje na nejatraktivnějí a nejzají-
mavější místa v okolí hory. Tisk mapy pod-
pořilo finančně město Bílina, vlastnímu vy-
tvoření mapy pomohly technickou i finanční 
podporou Severočeské Doly a.s. a softwarová 
firma Atlas spol. s r.o., která umožnila použití 
jejího softwaru k vlastní přípravě mapy. Auto-
ry mapy jsou Karel Mach, který mapu finali-
zoval do konečné podoby a Eva Dvořáková, 
která fotogrammetrickou metodou pořídila 
rozhodující část dat potřebnou ke konstrukci 
mapy. Bílinská přírodovědná společnost o.s. 

nabízí mapu za 30,- Kč. Tímto svým vkladem 
přispívá Bílinská přírodovědná k oslavám ku-
latých výročí narození  slavných bílinských 
přírodovědců  F. A. Reusse a A. E. Reusse. 

Kromě již vydané mapy Bořně Bílinská příro-
dovědná společnost ve spolupráci s Geofyzi-
kálním ústavem Akademie věd ČR připravuje 
ve své již tradiční edici podzimní vydání pub-
likace o geologii hory Bořeň. Tato publikace 
je rovněž věnována památce obou slavných 
Bílinských rodáků. Zájemci se na tuto knížku 
mohou těšit na přelomu listopadu a prosince 
tohoto roku. K. Mach

ZA MINERÁLY DO TEPLIC
Další akcí, kterou Bílinská přírodovědná spo-
lečnost podpoří oslavy výročí narození otce 
a syna Reussových je druhý ročník Amatérské 
burzy minerálů a zkamenělin organizované ve 
spolupráci s Gymnáziem v Teplicích. Burza se 
bude odehrávat již ve svém druhém ročníku 
na půdě gymnázia v Teplicích v sobotu  10.9. 
2011. Vstup pro veřejnost bude od 9:00 do 
14:00 hodin. Na burze bude možné shlédnout 
i zakoupit minerály a zkameněliny ze sběrů až 
50 amatérských sběratelů nejen z našeho regi-
onu, ale také ze zbytku Čech a dokonce z Ně-
mecka. Rovněž je zde možno pořídit veškeré 
dosud vydané publikace Bílinské přírodověd-
né společnosti.  Z. Dvořák
Více se dozvíte na http://priroda.sdas.cz.

Vážení občané, Radou města  byly schváleny zájezdy na letošní rok. 
Předkládáme termíny jednotlivých zájezdů. Veškeré informace ohled-
ně nich vám poskytne paní Houdková Jana, telefon: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas upozorněni prostřednictvím úřední 
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 zájez-
dy a že se Vám bude na cestách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na společné zážitky s Vámi.

Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Termín Cíl zájezdu Cena

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč
12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč
10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč
17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

ZÁ
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Y  
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Většina z vás již o tomto městečku na německé straně Kruš-
ných hor jistě slyšela, někteří jste ho již určitě i navštívili. Ale 
hlavním důvodem vaší návštěvy byl určitě známý aquapark. 
Ano, bazény s umělými vlnami, různé druhy skluzavek, vyhří-
vané venkovní bazény, sauna, prostě spousta zábavy v příjem-
ném prostředí. Marienberg není ovšem jenom aquapark.

Že toto malebné městečko může 
nabídnout mnohem více, se pře-
svědčila i návštěva z Městského 
úřadu v Bílině. V Marienber-
gu se totiž nachází krásné mo-
derní muzeum. Jeho podrobná 
prohlídka a následná inspirace 
pro budoucí bílinské muzeum 
byla hlavním důvodem návště-
vy bílinské delegace. Muzeum 
bylo zřízeno v bývalé sýpce 
a na návštěvníky čeká rozsáhlá 
dvojjazyčná výstava, která se 
věnuje kultuře krušnohorského 
obyvatelstva na obou stranách 
hranice. Seznámíte se nejen 
s dějinami tohoto hornického 
města, také zhlédnete nádhernou 

a poutavou výstavu nazvanou 
„Němci a Češi – životopis jed-
noho sousedství“. Je to obsáhlá 
dokumentace politických dějin 
20. století, která v regionu za-
nechala dodnes viditelné stopy. 
Určitě vás také upoutá plastická 
mapa Krušnohoří, ve které je 
vyznačena virtuální cesta napříč 
saským a českým Krušnohořím. 
Návštěvník se seznámí s každo-
denním životem a lidovou kul-
turou zdejšího obyvatelstva. Je-
dinečné kouzlo dodávají výsta-
vě textové, obrazové a zvukové 
prezentace, historické exponáty 
a dokumenty, to vše za pomoci 
nejmodernější techniky.

Pokud se tedy budete chtít 
vypravit k našim západním 
sousedům na výlet, za nece-
lou hodinku cesty můžete být 

v Marienbergu a můžete se sami 
přesvědčit, že návštěva muzea 
určitě stojí zato.
 Mgr. Zdena Jílková

Budovat muzea v Marienbergu.
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Ohlédnutí: Konec školního roku ve školce
Děti z MŠ Švabinského se na konci „školkovského“ roku fotí jako školáci. Po prázdninách opět nastoupí do školek a jejich starší kamarádi 
už do prvních tříd.

Nahlédnutí k bílinským hasičům
Hasí požáry, vyjíždějí k těžkým autonehodám, chemickým haváriím, ale ob-
čas i sundají kočku ze stromu anebo se účastní různých jarmarků, oslav, kde 
předvádějí techniku veřejnosti a především zvídavým dětem. Povolání hasiče 
je velmi různorodé a také náročné. Kdo se chce stát hasičem, musí mít určité 
předpoklady. Hasičská práce vyžaduje velmi dobrou fyzickou kondici, pravi-
delné zdravotní prohlídky a samozřejmě důkladné proškolení. Hasič se často 
dostane do velkého nebezpečí, musí být na ně připraven, nezmatkovat, zvlá-
dat stres a mnohdy i kontakt s umírajícími nebo dokonce mrtvými lidmi.

Takové hasiče má i Bílina. Hasičská 
stanice se nachází naproti marketu 
Penny, což obyvatelé Bíliny  jistě 
vědí. Ale jak to uvnitř takové stanice 
funguje? Bližší informace prozradil 
velitel bílinských hasičů npor. Ing. 
Štefan Beseda. Členové jeho týmu 
slouží ve čtyřiadvacetihodinových 
směnách. Jedna směna je vždy obsa-
zena pěti lidmi, velitelem družstva, 
strojníkem a hasiči. Celkem je na 
stanici 15 hasičů, kteří se střídají ve 
zmíněném 24 hodinovém cyklu a je-
den velitel stanice, který má denní
Vzhledem k blízkosti Dolů, kte-
ří mají také své hasiče, oba sbory 
v případě potřeby spolupracují. 
Samozřejmostí je také součinnost 
s bezpečnostními složkami  jako 

jsou Policie ČR a městská policie. 
Dobrá spolupráce je také s JSDHO 
v okolí Bíliny. Hasičská technika 
bývá  příjemným zpestřením na 
různých akcích  jako jsou  jarmarky, 
anebo dětský den. Štefan Beseda 
s úsměvem vypráví, jak jsou děti 
nadšené, když si mohou sednout 
do hasičského auta, něco vyzkoušet 
a nejvíce je zajímá, jak například 
hadicí postříkat učitelku v případě 
školní exkurze, nebo kolemjdoucí. 
Poslední takovou akcí byly oslavy 
dne dětí ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže v Bílině. Bílinské hasiče 
budete moci vidět také na blížícím 
se Dni horníků, který se uskuteční 
10. září v areálu Kyselky.
 Jana Šimková

    ▲ Bílinští hasiči při oslavách Dne dětí ve spolupráci s DDM Bílina.
▼◄ Když je potřeba, dokážou hasiči z auta doslova vystříhat člověka.
▼►  Dětem předvedli, jak lze z normálního auta rychle udělat 

doslova kabriolet. Foto: Václav Weber
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Přihlášku zasílejte
na adresu:
HS Bílina, Alšova 177
418 01 Bílina
nebo elektronicky na email:
voit@centrum.cz
Více informací
na www.hsbilina.cz

718. srpna 2011

OBRAZEM:
Práce na obchodním centru u Intersparu
Stavební práce na Retail parku, neboli obchodní zóně v Bílině, 
pokračují. Zatímco zpočátku stačily na stavbě bagry a nákladní 
auta, nyní je v prostoru stavby možné vidět opravdu velké stroje, 
které například dělají do země jednu díru vedle druhé. Prostor se 
připravuje pro samotnou stavbu. Ještě aby ne, když má být vše 
hotovo do konce roku.

Vzpomínka
Dne 28. 8. 2011 tomu jsou již 
2 roky, kdy nás opustila naše 
maminka Helga Stillerová. 

Moc nám scházíš a nikdy na Tebe 
nezapomeneme!

Celá rodina a přítel Albín

DEN HORNÍKŮ
zpestří alegorické vozy, masky 
a zábava v hollywoodském stylu

hotovo do konce roku.
Letošní Den horníků velmi zpestří Historický spolek města Bílina 
se svým nápadem průvodu s alegorickými vozy, maskami a vů-
bec, fantazii se meze nekladou. Kdo se aktivně zapojí, může vy-
hrát hodnotnou cenu.

Historicko-zábavná scéna bude ze 
světa filmu, se soutěží alegoric-
kých vozů a maskovaných skupin 
na téma „Bílinské parády aneb 
Hollywood v pohybu“.
Zveme tímto skupiny, školy, klu-
by, firmy, přátele, jednotlivce, 
všechny, kdo mají chuť něco vy-
tvořit a pobavit se.

PROGRAM:
Začátek průvodu se bude řadit do-
poledne na Náměstí Míru v Bílině 
10.9.2011
■  Přihlášky a přidělení pořa-

dových čísel proběhne mezi 
09:00 a 12:00 hodinou.

■  První půjdou pěší skupiny.
■  V 12:30 hodin odjezd do areálu 

lázní Kyselka před hlavní bu-
dovu, kde proběhne hodnocení 
mezinárodní poroty a diváků. 
Vše obohacené o komentář 
průvodce soutěže.

■  K potěšení malých i velkých 
můžete využít svezení koň-
skými povozy po lázeňském 
parku.

■  Čas mezi koncem průvodu 
a vyhlašováním cen zaplní do-
provodný program, vystoupení 
šermířské skupiny z Brna. 

■  Hodinu po ukončení průvodu 
se začnou u altánu před hlav-
ní budovou vyhlašovat ceny. 
Celé vyhlašování bude laděné 
do stylu filmových festivalů 
před i uvnitř velkého sálu lá-
zeňské budovy.

■  Po vyhlášení cen se můžete tě-
šit na „Filmový bál“.

A proč vůbec přijít a zúčastnit 
se? Nejenže se skvěle pobavíte, 
ale můžete si vyhrát. Ceny stojí 
za to.

  STARTOVNÉ:
Kategorie I. - 100 Kč
Kategorie II. a III. - 50 Kč
Startovné se platí v den a v místě konání akce. 

  CENY:
Kategorie I.
Velké vozy – Koňské potahy, žebřiňáky, automobily, přívěsy, dodávky:
1. místo – 10000 Kč
2. místo –   5000 Kč
3. místo –   3000 Kč

Kategorie II.
Malé vozy – Káry, kola, dvoukoláky, rudlíky, kočárky, trakaře, vozíky,..:
1. místo – 3000 Kč
2. místo – 2000 Kč
3. místo – 1000 Kč

Ceny pro III. kategorii budou rozhodnuty v den konání.

Foto: 
Václav Weber
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Kulturní servis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Sobota 13. srpen 18.00 hodin
DAVID DEYL

Koncert českého zpěváka 
současné scény. V současnosti 

student oboru hudební 
výchova na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem připravuje své 

debutové album. A s ním má 
taky šanci – šanci prosadit 
se mezi hvězdy současné 

poprockové scény.
Je držitelem prvního místa 
Hudebních cen TV Óčka 

z roku 2010. Vstupné: 
v předprodeji 90,- Kč; na místě 

120,- Kč

Sobota 20. srpen 19.00 hodin
REVIVAL FEST

Koncert revivalových kapel, 
který se uskuteční již po osmé. 
Vystoupí kapely TŘI SESTRY 
BANTITOS revival, KABÁT 
revival a JIŘÍ SCHELINGER 

revival. Vstupné: 100,- Kč 
v předprodeji; 130,- Kč na 

místě

Sobota 27. srpen 19.00 hodin
CARMINA BURANA 

- CARL ORFF
Koncert Festivalového 

symfonického orchestru 
města Bíliny ve 250 ti členném 

provedení, první akce 
svého druhu v Bílině, jediné 

představení pod širým nebem 
v České republice. Koncert 
bude zpestřen ohňostrojem 

a kvalitními světelnými efekty.
Carmina Burana je soubor 

středověkých náboženských, 
satirických, moralistických, 

milostných, pijáckých aj. básní 
a písní, pocházející z 11. až 

13. století, sepsaný kolem roku 
1230. Básně známe z rukopisu 
nalezeného v benediktinském 

klášteře v Benediktbeuern, 
v malé vesnici, ležící na úpatí 
bavorských Alp. Rukopis je 

nyní uložen ve Státní bavorské 
knihovně. Text byl mnohokrát 

zhudebněn, nejznámější je 
bezesporu od Carla Orffa 

z roku 1937, který použil 24 
básní. Vstupné:

350,- Kč (500 ks - předprodej 
pouze v Infocentru) 

Ticketportal: 400,-Kč do 
konce června, 450,- Kč od 

01.07. do 26. 08., 499,- Kč na 
místě

LETNÍ KINO KYSELKA
V případě nepřiznivého počasí 

(déšť, bouřky, přeháňky) 
promítání filmů automaticky 

přesunuto do Kina Hvězda 
Bílina!

Pátek 12. srpen 21.00 hodin
HARRY POTTER 

A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2
VB/USA/Dobrodružný/

Drama/Rodinný/Fantasy.
České titulky. V tomto 

výpravném finále eskaluje 
bitva mezi dobrem a zlem do 
otevřené války čarodějného 
světa. Nikdy nebylo v sázce 

tolik jako teď. Nikdo už 
není v bezpečí. Je to ale 

HarryPotter, kdo možná bude 
muset postoupit oběť největší, 

když se přiblíží rozhodující 
bitva s LoredemVoldemortem.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson, Helena 

BonhamCarter… Vstupné: 
75,- Kč, 137 minut, P–12 

Videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/239950-harry-potter-
a-relikvie-smrti-cast-2/videa/

Pátek 19. srpen 21.00 hodin
LIDICE

ČR/Polsko/Drama/Válečný. 
České znění. Příběh Lidic 
je příběhem obyčejných 

lidí, kteří se absurdní 
náhodou připletli do cesty 
„dějinám“. Tvůrci nejdou 

cestou klasického válečného 
filmu, tragédii přiblíží skrz 

mezilidské vztahy, a to 
zejména lásku, která stojí na 

počátku celého příběhu.
Hrají: Karel Roden, Zuzana 

Fialová, Roman Luknár, 
Zuzana Bydžovská, Jan 

Budař… Vstupné: 80,- Kč, 126 
minut, P–12. Videoukázka: 

http://www.csfd.cz/
film/241720-lidice/videa/

KINO HVĚZDA
Pátek 19. srpen 15.00 hodin

Sobota 20. srpen 15.00 hodin
RIO

USA/Animovaný/ 
Dobrodružný. Český dabing. 

Film Rio je příběhem 
vzácného papouška jménem 

Blu, který žije na malém městě 
se svoji paničkou Lindou, s níž 

tvoří nerozlučnou dvojku.
Dokáže Blu s pomocí nových 

přátel najít odvahu, aby se 
naučil létat, zmařil plány 

únoscům, kteří jsou jim stále 
v patách, a vrátil se zpět ke 

své milované paničce Lindě? 
V českém znění: Michal 
Holán, Jolana Smyčková, 

Filip Jančík, Jana Mařasová… 
Vstupné: 60,- Kč, 96 minut, 

MP. Videoukázka: http://www.
csfd.cz/film/268267-rio/videa/

Připravte se na 
„Bílinské hudební večery“ u Kádi

Od září budou v Bílině probí-
hat koncerty v rámci projektu 
„Bílinské hudební večery“. 
Jedná se o pravidelné kon-
certy, jednou měsíčně a mís-
tem konání bude restaurace 
U Kádi. O akci budeme pravi-
delně informovat.

První koncert bude v režii: 
AMISTARS SWING QUARTET
Kapela hraje swingové a jazzové 
standarty (Jada, Sweet Georgia 
Brown, Summer Samba, Thrill is 
gone, Autumn Leaves atd) v ne-
tradicnim obsazeni:
Jean Valajannis - zpěv, harmonika
Franta Javurek - mandolína
Vlada Sevcik - kytara
Lubos Horak - basa
Pravidelně vystupuje 
v pražských klubech - 
Blues sklep, Jazz Dock atd., 
v kladenských klubech, dále 
na festivalech atd.
 

Franta Javurek - mandolína

Pravidelně vystupuje 
v pražských klubech - 
Blues sklep, Jazz Dock atd., 
v kladenských klubech, dále 
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S letošním jarem se městské pěvecké sdružení Schola Viva Bilinensis rozloučila vskutku stylově, trojkoncertem dne 20. května 2011 
v Kostele sv. Petra a Pavla v Bílině. 

Kulturní centrum Kaskáda 
v Bílině připravuje: 

KURZ TANCE
a společenského 

chování 
pro začátečníky 2011

v Kulturním domě Fontána 
Za Chlumem v Bílině

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi
Cena kurzovného:

chlapci - 950 Kč, dívky - 950 Kč
Výhodou pro přijetí přihlášek 
do kurzu jsou přihlášené páry.
Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-
americké tance, blues, roc-
kenroll, twist, mambo, lam-
bada... společenské chování 

a stolování.
Přihlášky a platby:

Infocentrum - Mírové náměstí 
Bílina, tel: 417 810 985, 

e-mail: info@kckaskada.cz
Info o kurzu: 

tanecni.bilina@seznam.cz
Fa DRAHOSLAVA KABOURKOVÁ, 

ODĚVY - KOSMETIKA,
Mírové námìstí v Bílinì nabízí: 
po předložení dokladu o zapla-
cení kurzovného 10 % slevu na 
nákup společenského pánské-
ho oblečení a doplňků včetnì 
rukaviček dle výběru a úpravy 

oděvů dle potřeby

Schola Viva Bilinensis svým posluchačům

Schola si přes léto odpočinula a už na 
svátek sv. Václava (28.9.) připravuje 
ve spolupráci s obcí Želenice tradiční 
komorní vystoupení spolu s umělci 
ze Severo-české filharmonie Teplice. 
Hosta ještě nebudu představovat, čte-
náři Bílinského zpravodaje se však 
o něm dočtou včas. Jako připome-
nutí loňského adventního vystoupení 
v Želenicích otiskujeme fotografii 
pana Václava Webera.
Naše činnost se těšila od počátku 
velké podpoře představitelů města 
Bíliny a není tomu jinak ani letos. 

Díky pochopení pracovníků měst-
ského úřadu a městské policie se 
také mohou konat koncerty v obřad-
ní síni na Radnici,
Chystáme se k příležitosti letošního 
Dne vzniku samostatného čs. státu 
(28.10.) v “obřadce” – jak jsme si 
zvykli ji důvěrně nazývat – uspořá-
dat tématický večer s hudebními díly 
dotýkajícími se nějakým způsobem 
české státnosti či národního sebeu-
vědomění.
Listopad je měsícem, který je tradič-
ně půlen důležitým výročím (17.11.), 

dotýkajícím se dvou událostí v novo-
dobých dějinách našeho státu. Scho-
la byla již krátce po rekonstrukci 
Kaple Na Újezdě oslovena k účasti 
na koncertu se žáky a učiteli ZUŠky. 
Rádi bychom se s organizátory oslav 
Dne boje za svobodu a demokracii 
domluvili i letos. Zahájení adventu 
je Bílině tradicí, koná se na největ-
ším veřejném prostranství, na Míro-
vém náměstí, a pokud se nemýlím, 
Schola  Viva Bilinensis dosud na 
žádném Rozsvícení vánočního stro-
mu nechyběla.

Není snad v Čechách pěveckého či 
instrumentálního souboru, který by 
si nechal ujít příležitost uspořádat 
vánoční koncert. Ani Schola neza-
váhá a připraví svému publiku vy-
stoupení s příjemným hostem.
Těším se i za členy Scholy na krásná 
setkávání s vámi, čtenáři Bílinského 
zpravodaje,  a s posluchači našich 
koncertů. Věřím, že zažijeme spolu 
mnoho vzru-šujících zážitků a ve 
zdraví si ještě dlouho budeme užívat 
radostí života.

Jan Maryško, sbormistr Scholy
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Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení v Bílině se vyplatil

Den zdraví
v Bílině (2. část)

V minulém čísle jsme vás informovali, že 
se v Bílině v sobotu 17. září v době od 8 do 
15 hodin bude konat „Den zdraví“. Akce 
se uskuteční v Bílině na Žižkově náměstí 
a v prostorách divadla. Akci organizuje 
sdružení „Zůstaňme mladí i ve stáří o. s.“ 
ve spolupráci s Kulturním centrem Kaská-
da v Bílině, sponzorsky ji zastřešuje ČEZ 
Teplárenská a.s.  „Den zdraví“ je určen 
široké veřejnosti, ale především těm, kteří 
chtějí něco udělat pro své zdraví a něco no-
vého se dozvědět o zdravém životním stylu. 
Pod širým nebem si návštěvníci budou moci 
zakoupit výrobky a produkty farmářů z ne-
dalekého okolí. Bude se vystavovat pečivo, 
koření, domácí vejce, ovoce, zelenina, moš-
ty a jiné nápoje, med a výrobky z medoviny, 
čerstvé ryby a mnoho jiného. Svůj um zde 
představí také drobní řemeslníci.

Ve foyeru divadla budou zástupci Oborové 
zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem po-
dávat kvalifikované rady ohledně zdravého 
životního stylu, návštěvníci si také mohou 
nechat změřit tlak a množství tuku v těle 
a také si nechat poradit, pokud budou chtít 
se svým zdravotním stavem něco dělat. Ho-
telová škola Teplice připraví malé pohoštění 
a my se budeme moci přesvědčit, že i z tzv. 
zdravých alternativních potravin se dá při-
pravit chutné jídlo. A o tom vás určitě hned 
přesvědčí firma Smacker, která se zabývá 
výrobou nízkokalorických potravin z va-
ječného bílku a jejíž výrobky ihned bude-
te moci ochutnat, dozvědět se něco o jejich 
přípravě a také si je zakoupit. Smacker se dá 
jíst samostatně nebo ho můžeme přidat do 
různých jídel, je zdravý, má mnohem nižší 
kalorickou hodnotu, je vynikající stravou při 
hubnutí.  A s jakými výrobky od této firmy 
se budete moci seznámit? Se sekanou (vy-
rábí se z libového masa, koření a Smackeru 
), proteinovými nudlemi, Smackerem s me-
ruňkami a smackerovými plátky.

Ale i ostatní části těla potřebují naši péči. Pro-
to budete mít možnost seznámit se s výrobky 
firmy Aromedica, která se zabývá aromatera-
pií a výrobou přírodní kosmetiky. Ochutnáte  
aromaterapeutické tablety Bonne Santé, které 
obsahují éterické oleje a působí také jako ústní 
kosmetikum. Firma vystaví různé gely, masti, 
koupelové a sprchové přípravky a v neposled-
ní řadě také kvalitní přípravky na provonění 
bytu, vše si bude možné i koupit.
Poslední firmou, jejíž výrobky mají velký 
účinek na naše zdraví, je firma Deona Medi. 
Tato firma ve spolupráci s lékaři vyrábí vysoce 
kvalitní kompresivní prádlo, které aktivuje žil-
ní systém a léčí lymfatické onemocnění. Ženy 
bude jistě zajímat, že elastické kompresivní 
legíny různých délek podporují správný tok 
lymfy, dokážou držet kůži a svaly v optimální 
teplotě a napětí, spolu s pohybem   napomáhají 
prevenci a léčbě celulitidy. Tím, že se účinek 
elastického tlaku zvyšuje při pohybu, jsou 
vhodné také pro ženy, které chtějí hubnout.
 Mgr. Zdena Jílková

Více na www.zdenajilkova.wz.cz

 Příslušná směrnice EU, stanovila výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Ti k tomu účelu založili tzv. kolektivní systémy a od srpna roku 2005, začal v České 
republice fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení.

Kolektivní systémy, (ELEK-
TROWIN, ASEKOL, Ekolamp 
a ECOBAT), uzavřely postupně 
od roku 2006 s městem Bíli-
na smlouvy, podle nichž může 

město, vyřazená elektrozařízení 
přebíraná do sběrného dvora, 
bezplatně předat kolektivnímu 
systému k následnému zpraco-
vání a recyklaci a ušetřit nemalé 

finanční prostředky. Ve sběrném 
dvoře  v Bílině proto bylo ve 
stejném roce zřízeno místo zpět-
ného odběru vyřazených elek-
trozařízení. 

Ve sběrném místě se mohou bez-
platně odevzdávat vyřazená elek-
trozařízení, určená pro použití 
v domácnosti od občanů i podni-
katelů. Podmínkou bezplatného 
převzetí však je, aby zařízení byla 

kompletní. Ta nekom-
pletní zařízení, kolektiv-
ní systémy nepřebírají 
a nakládá se s nimi jako 
s odpadem. Za jejich li-
kvidaci musí město platit, 
jako v době než vstoupila 

v platnost zmiňovaná 
s m ě r n i c e , 
kdy elektro-
spo t ř eb i če 
byly součástí 
běžného ko-
m u n á l n í h o 

odpadu.
Město Bílina, od 

roku 2006 do 2010, pro-
střednictvím sběrného místa 

umožnilo převzetí a následné pře-
dání k recyklaci celkem 199,3 tun 
vyřazených elektrozařízení. 
Kolektivní systém ELEK-
TROWIN z toho množství pře-
vzal k recyklaci celkem 128,5 tun, 
(např. 2271 kusů chladniček) a na 
provoz sběrného dvora přispěl 
částkou 301tis.Kč. 

Provozovatel místa 
zpětného odběru v Bílině, 

MTS Bílinagrafika www.asekol.cz
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Mezinárodní závody v mořském 
a jezerním rybolovu - Kiel (Německo) 
  

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
NA BÍLINSKÉM ZIMNÍM STADIONU

Mladí rybáři z Bíliny opět dě-
lají dobré jménu nejen svému 
městu, ale i vlasti. 

Na mezinárodních závodech 
v Kielu (Německo), se družstvo 
v dvoudenním  klání v lovu ryb 
na moři a na jezeře umístilo na 
celkovém 1. místě. V mořském 
rybolovu šestičlenné družstvo 
Bíliny nachytalo 105 ks tresek 
obecných, a v jezerním lovu se 
podařilo každému členu druž-
stva ulovit jako jediným  jese-
tera velkého. 

Tento velký úspěch zaznamenal 
i německý tisk, který na svých 
stránkách malé rybáře z Bíliny 
chválil. Absolutní triumf byl ko-
runován celkovým prvním mís-
tem Dominika Šamonila, který 

ulovil jesetera velkého o délce 
97 cm. Druhé a třetí místo pu-
tovalo také do Bíliny, a to zá-
sluhou Jana Zavázala a Luďka 
Svobody. 
Celé soutěže se zúčastila druž-

stva: Ruska, Polska, Rakouska, 
Švýcarska, Estonska, Česka, 
Německa, Dánska, Francie 
a Švédska. Tuto mezinárodní 
soutěž Bílina vyhrála již podru-
hé.  I. Bílý

▲ Družstvo Bíliny: zleva: Marcela Dokulilová, Dominik Šamonil, Jan Lepšík, Luděk Svoboda, Veronika 
Opavová, Jan Zavázal.
◄ Dominik Šamonil - celkový vítěz.

S postupem bílinských hokejistů do 
2. Ligy ČR připravila společnost Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina ledovou 
plochu již od 15. 8. 2011. 
Veřejnost bude mít možnost zahájit 
svoji bruslařskou 
sezónu v sobotu 
20. 8. od 14,00 
do 15,30 hodin 
a v neděli dne 21. 
8. 2011 od 18,30 
do 20,00 hodin. 
V těchto dnech je 
vstup na veřejné 
bruslení zdarma. 
V týdnu od 22. 
8. do 26. 8. bude 
zimní stadion 
pro veřejnost 
otevřen vždy od 

13,00 do 14,00 hodin, v sobotu 27. 8. 
2011 od 18,00 do 19,30 hodin. Od 29. 
8. do 31. 8. 2011 bude ledová plocha 
veřejnosti sloužit opět v časech od 
13,00 do 14,00 hodin, v sobotu 3. 9. 

si bude moct ve-
řejnost poprvé 
zabruslit s ho-
kejkami v době 
od 9,00 do 10,30 
hodin. Poslední 
veřejné bruslení 
v první zářijový 
týden bude v so-
botu 3. 9. 2011 
od 16,00 do 
17,30 hodin. 
Těšíme se na 
Vaši návštěvu.
Mgr. Petr Bouda
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Lucie Odvárková (v modro-bílé) Tomáš Johanna, Adam Kouba 
a Martin Lecjaks (modro – bílí zprava)

Eliška Michálková (vlevo)
Foto: Jaromír Říha

BÍLINSKÝ POLYTAN
ovládl běh na 500 metrů

V úterní podvečer se opět sešli v Bílině příznivci a nadšenci atletiky. Bílinský poly-
tan je oblíbený již řadu let jak pro závodníky, tak pro diváky. Škoda jen, že oproti 
minulým sezonám šlo o první a také poslední polytan, který závodníci vnímají jako 
generálku pro závěrečná ligová utkání. Důkazem atraktivity bílinského meetingu 
byla hojná účast soutěžících i diváků.

Začátek programu patřil překážkám. Dvou-
setmetrovou trať zvládla nejlépe Žaneta 
Václavková (SK Kotlářka Praha) časem 
31,46. Domácí Lucie Odvárková obsadila 
skvělé 3. místo s časem 32,24. Muži byli 
rozděleni do 3 běhů. Pěkným výkonem 
25,02  zvítězil Jan Carda (ASK Slavia Pra-
ha). Do programu byla zařazena také anglic-
ká míle. Tato disciplína patřila jen mužům. 
David Špindler (AC Mariánské Lázně, o. s. 
) doběhl na prvním místě časem 4:37.22, 
hned za ním se umístil Martin Benka ( SKP 
Union Cheb) v čase 4:38.18.
Velká účast byla i na sprintech. Vždyť jen 
v běhu na 150m žen bylo 8 rozběhů. Muži 
se na této distanci vešli do 7 rozběhů.  Tra-
diční baštou polytanu pro diváky i trené-
ry je netradiční běh na 500m. Kvůli tomu 
se chodí na polytan. Tato trať má význam 
jak pro závodníky, kteří se specializují na 
400m, tak  pro ty, kteří jsou spíše půlkaři. 
Samotní aktéři „pětikilo“ vnímají jako nut-
né zlo a zároveň dobrou průpravu pro své 
disciplíny. Střet půlkařů i čtvrtkařů si diváci 
mohli užít jak ve 2 rozbězích u žen, tak ve 
3 rozbězích u mužů. O první místo svedly 
velký souboj Jarmila Gregovská s Johan-
kou Šafránkovou (obě TJ Lokomotiva Be-
roun, o.s.) Z duelu vyšla vítězně  Jarmila 
Gregovská  časem 1:20.32, druhé místo ob-
sadila Johanka Šafránková za 1:20.42 a na 
třetím místě se umístila Veronika Borsiková 
(AC Mariánské Lázně, o.s.), která zaběhla 
1:22.17. V prvním běhu svedli muži o před-
ní místa velký boj, z kterého vyšel nejlépe 
Roman Flaška  (TJ SK Čéčova České Bu-
dějovice)časem 1:05.28, mostecké potěšil 

druhým místem Pavel Benda (AK Most) 
za 1:05.38 a třetí doběhl Tomáš Belada (TJ 
Dukla Praha)v čase 1:05.49. Lákadlem ne-
byly jen běhy, ale také technické disciplí-
ny. Ve skoku vysokém s přehledem zvítězil 
Josef Skrčený (TJ Dukla Praha) výkonem 
rovných 200cm. V ženách zvítězila Roma-
na Krobová (TJ Dukla Praha), která skočila 
160cm. V diskařském sektoru se sešlo cel-
kově na 20 borců. Za zmínku stojí výkon 
Leonida Arťuchova (PSK Olymp Praha), 
který vyhrál hodem dlouhým 58, 05m. Bar-
vy domácích hájil Libor Bařtipán, jehož 
disk doletěl 36,22m daleko. Pro domácího 
Libora Bařtipána tento hod znamenal 3. 
místo. Na disk se přihlásila rovná desítka 
žen, přičemž nejlepší byla Monika Mullero-
vá (TJ VTŽ Chomutov) výkonem 35, 13 m. 
U dálkařského sektoru svedlo  boj celkem 
22 mužů. Vojtěch Gottlieb (ASK Slavia Pra-
ha) si skokem dlouhým 613cm zajistil jasné 
prvenství. V ženách neměla přemožitelku 
ostřílená matadorka Eva Šafaříková, která 
obsadila první místo skokem dlouhým 515 
cm.  Vrh koulí ovládl Vít Mašek (AC Start 
Karlovy Vary), kterému patřilo první místo 
výkonem 14,60m. Spokojen může být do-
mácí Libor Bařtipán, jehož výkon  13,01 m 
znamenal konečné 2. místo. 
I přes velkou účast startujících a náročný 
program zvládli pořadatelé Bílinský poly-
tan na výbornou. Tradiční bílinský meeting 
lze považovat jako pozvánku na Bílinskou 
půlku, která se koná 20.8. 2011 od 15.30. 
Přejme si tedy jen lepší počasí a ještě hoj-
nější diváckou účast.
 Mgr. František  Podroužek

František Podroužek (modro – bílý dres)

Libor Bařtipán


