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Městský pěvecký soubor Schola Viva Bilinensis řízený Mgr. Ja-
nem Maryškem si připomněla výročí svého založení (již jede-
nácté) adventním koncertem v kostele sv. Václava v Želenicích 
5. prosince 2010. V programu zazněly vánoční písně a koledy, ale 
i skladby českých a světových romantiků. Koncert byl beneficí 
pro Psychiatrické denní sanatorium Nemocnice Most a bezmála 
tři desítky posluchačů přispěly celkem 1400 Kč.

SCHOLA ViVA BiLinenSiS DVAKRÁT nADĚLOVALA

Tříkrálovou tradici koledníků Scho-
la uctila 5. ledna 2011 od 18:30 
hodin v obřadní síni MÚ Bílina 
druhou beneficí, tentokrát ve pro-
spěch pacientů léčebny dlouhodobě 
nemocných Hornické nemocnice 
s poliklinikou v Bílině. 
Jako host vystoupila se svým pro-
gramem Elldorado, country kapela 
z blízkých Hostomic, vedená panem 
Křížem. Country band ve složení 
dvě kytary, mandolína, banjo a ba-
sová kytara, ve které se hlasy obou 
kytaristů (druhou kytaru hrála sym-
patická dívka) střídaly se zvučným 
čtyřhlasem, zaujala svým entuzi-
asmem a vlastní tvorbou. V dnešní 
době prefabrikovaných setů cédé-
ček, vykrádajících dosud žijící au-

tory dechové, trampské a country 
hudby, jsou skladby hostomického 
Elldorada něčím výjimečným a kul-
tivují místní společenství.
Schola, která večerní představení 
otevírala i uzavřela, těží především 
z letité zpěvácké zkušenosti, opřené 
o dobře znějící vícehlas. Na recitál 
Elldorada navázala logicky jedním 
z hitů trampské hudby, písní „Přijď 
za mou ozvěnou“ autorů Jacury 
a Engriše. Za zmínku jistě stojí 
i skladby Aux Champs-Elysées zná-
mého šansoniéra Joe Dasina a bea-
tlesovská Yellow Submarine, které 
si část diváků broukala spolu se 
Scholou. Tříkrálová benefice s ná-
zvem Chór a country vynesla na-
konec rovných 460 Kč, které budou 

● Pachatele zadržela policie do hodiny ● Přechod na Kyselku bude bezpečnější ● Nezaměstnanost v prosinci stoupala ● 
Nízkoprahové centrum podporuje přes sto dětí ● ZŠ Lidická pomohla opuštěným zvířátkům ● Malí fotbalisté přivezli zlato

Prvního ledna byl nejen Nový rok
První den v lednu nezna-
mená pouze začátek no-
vého roku a s tím spojený 
státní svátek. V roce 2001 
byl tento den označen také za 
státní svátek Den obnovy sa-
mostatného českého státu.

Ta proběhla 1. ledna 1993 na 
základě domluvy tehdejší české 

a slovenské vlády. 
Ten den faktic-

ky i práv-
ně zaniklo 

Č e s k o -
sloven-

sko 
a uprostřed Evropy vznikly dva 
nové státy – Česká republika 
a Slovenská republika. 

19. ledna byla pak Česká repub-
lika přijata za člena OSN, 26. 
ledna byl zvolen prezidentem 
nového státu Václav Havel, 30. 
ledna bylo oficiálně oznámeno, 
že se odloučí měny obou stá-
tů, a 8. února začala na našem 
území platit vlastní měna, která 
vznikla okolkováním federál-
ních platidel.

Společný stát Čechů a Slováků 
existoval 74 let, dva měsíce a tři 
dny. K rozdělení došlo i přesto, 
že soudobé politické a ekono-
mické faktory nahrávaly spíše 
integraci a spojování do většího 
celku. Rozdělením však nedošlo 
k nejmenší destabilizaci pomě-
rů, vztahy obou zemí zůstaly 
přátelské. JaK

Tři králové jsou označením pro 
mudrce, kteří podle novozákon-
ních evangelií navštívili Ježíše 
v Betlémě krátce po jeho naro-
zení. Přinesli mu zlato, kadidlo 
a myrhu. Bible však neříká, ko-
lik jich bylo, a i jména Kašpar, 
Melichar a Baltazar jim byla 
přisouzena až na základě stře-
dověké legendy.

Svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně a cír-
kev na západě i východě ho slaví 6. ledna. Svátek upomíná na oka-
mžik, kdy se Kristus zjevuje nejen Izraelcům, ale i všem ostatním 
a dává se poznat jako král všech.
Svátek Tří králů doprovázely odjakživa různé lidové zvyky. Jedním 
z nejvýraznějších ve střední Evropě je žehnání domů, kdy se na dve-
ře svěcenou křídou napíše K+M+B (C+M+B) jako zkratka Christus 
mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.

Schola Viva Bilinensis na svém prosincovém 
vystoupení. Foto: Václav Weber

Schola Viva Bilinensis zazpívala na Tři krále 
v obřadní síni na radnici. Foto: Václav Weber

Legenda Tří králů

předány zástupcům Hornické NsP.
Fotografickou dokumentaci z obou 
koncertů pořídil, jak je už pravi-
dlem, Václav Weber, kterému patří 

díky za trpělivost, jakou měl s obě-
ma soubory během příprav na vy-
stoupení. Mgr. Jan Maryško, 

sbormistr Scholy

lednu nezna
mená pouze začátek no

radnici. Foto: Václav Weber

byl tento den označen také za 
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Z deníku Městské policie Bílina

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

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

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

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

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

Skokanka (č. 1490 a): kříženec NO, asi 2,5 roku 
stará fena, velmi živá, v kohoutku cca 57 cm. 

Velmi kontaktní a vděčná fenka, která má ráda 
společnost lidí. Na vodítku umí chodit a miluje 
procházky a piškoty. Je očkovaná a odčervená.

Bety lišák (č. 2596): nejspíše kříženec, asi 2-3 
roky stará fena, v kohoutku cca 47 cm, dobrý 
zdravotní stav. Nemá ráda děti. Je to kontaktní 
fenka vhodná k domku se zahrádkou, ale i do 
bytu. Je očkovaná proti vzteklině a odčervená.

Stříbrňák 
(č. 2652): 

nejspíše kříženec, asi rok starý pes, 
v kohoutku cca 38 cm, dobrý zdravotní stav. Hod-
ný, mazlivý a snášenlivý na vodítku bezproblémo-

vý. Vhodný do teplého domova k mladé rodnce 
i ke starším lidem. Je očkovaný a odčervený.

Rex (č. 2699): nejspíše kříženec, asi 2 roky starý 
pes, v kohoutku cca 33 cm, dobrý zdravotní stav. 
Malý sympaťák vhodný do teplého domova. 
Je očkovaný 
a odčervený.

Krádeže si neužil

Pouhých čtyřicet pět minut stačilo 
hlídce Městské policie Bílina k vy-
pátrání a zadržení pachatele krádeže. 
Strážníkům bylo oznámeno, že v pro-
storu bílinského sídliště Za Chlumem, 
došlo ke krádeži, při které trojice pa-
chatelů strhla ženě z ramene kabelku. 
Přepadená žena předala hlídce MP po-
pis jednoho z pachatelů, podle kterého 
strážníci za několik desítek minut za-
drželi jednoho z mladíků podezřelého 
z krádeže. Pachatel se k činu doznal, 
prozradil i svoje dva kumpány a nako-
nec hlídce ukázal místo, kde kabelku 
včetně věcí z ní odhodili. Majitelce 
byla odcizená kabelka s věcmi a peně-
zi vrácena. Z peněz, které měla žena 
v kabelce, pachatelé stihli utratit pou-
ze devadesát korun. Případ si převzala 
k dořešení Policie ČR. Pachatelům 
hrozí v krajním případě až osm let za 
mřížemi. 

Bílinské děti pomáhají 
handicapovaným zvířátkům 
Prostřednictvím Městské policie v Bí-
lině byla ve středu 5. ledna předána 
Záchranné stanici ČSOP pro ohrožené 
živočichy Falco v Dolním Týnci sbír-
ka dětí ze ZŠ Lidická v Bílině. V loň-

ském roce MP Bílina organizovala 
obdobnou akci, do které se zapojily 
jak bílinské základní školy, tak i jedna 
škola z Teplic. Děti ze Základní školy 
Lidická si na loňskou akci vzpomněly 
a samy zorganizovaly sbírku krmení 
pro zvířátka, za což jim patří poděko-
vání. Důvod, proč byla k obdarování 
krmivem vybrána právě Záchranná 
stanice Falco v Dolním Týnci, je na-
snadě. Bílinská městská policie s tou-
to stanicí dlouhodobě spolupracuje, 
například při umisťování odchyce-
ných poraněných dravců či jejich mlá-
ďat, netopýrů a podobně. Jak uvedla 
vedoucí stanice paní Jana Tomšovská, 
finanční a věcná sbírka, kterou loni bí-
linští strážníci zorganizovali, pomohla 
stanici přečkat zimu.

Strážníci rozmluvili 
sebevrahovi skok z mostu

Most přes železniční koridor. Foto: MP Bílina

Strážníkům Městské policie v Bílině 
se den před Štědrým dnem podařilo 
neobvyklou fintou zachránit život 
sebevrahovi, který chtěl ukončit svůj 
život skokem z mostu. Událost ode-
hrála krátce po páté hodině ranní. Na 
operační středisko bylo nahlášeno, že 
na mostě přes železniční koridor sto-
jí muž a patrně se chystá skočit dolů. 
Když se hlídka strážníků dostavila 
na most, spatřila muže, který byl vy-
svlečen do půl těla, stál za zábradlím 
mostu a čekal, až přijede nějaký vlak, 
pod který by mohl skočit. Strážníci na-
vázali se sebevrahem verbální kontakt 
a po chvíli je napadlo, že by sevrahovi 
mohli pro uklidnění nabídnout cigare-
tu. Muž souhlasil, ale hlídka trvala na 
tom, že si pro cigaretu muž musí přijít 

ke služebnímu vozidlu. Kupodivu tato 
neobvyklá finta slavila úspěch. Jakmile 
muž přelezl zábradlí zpět na most a po-
minulo bezprostřední nebezpečí, že by 
mohl svoje hrozby sevraždou splnit, 
byl i přes svůj aktivní odpor strážníky 
zpacifikován. Muži byl poskytnut tep-
lý oděv, tekutiny a posléze byl předán 
do péče přivolaného lékaře.

Městská policie Bílina zřídila 
novou službu pro seniory

SENIORporadna. Tak se jmenuje 
nová služba Městské policie Bílina ur-
čená především bílinským seniorům.
Podstatou služby je poradenská čin-
nost v oblastech rizikového chování 
seniorů, kdy strážníci seniorům pora-
dí, jak se vyvarovat krizových situací, 
při kterých se senioři stávají oběťmi 
krádeží, násilí, podvodů a podobně. 
Seniorům budou poskytnuty pora-
denské služby rovněž v oblasti občan-
skoprávní, finanční, při problémech 
s bydlením, zdravotní či sociální péčí 
a v dalších problematických situacích, 
které běžně seniorům komplikují kaž-
dodenní život. SENIORporadna bude 
v první etapě realizována dvakrát mě-
síčně v bílinském Klubu důchodců na 
Pražském předměstí. Jak uvedla ve-
doucí Klubu důchodců na Pražském 
předměstí paní Alžběta Fialová, mno-
zí senioři nemají možnost s někým se 
poradit nebo nevědí na koho se obrátit 
se svými problémy. Proto tuto novou 
aktivitu bílinské Městské policie vítá 
jako službu, která může seniorům 
významným způsobem pomoci v nej-
různějších životních situacích.

Krádež auta se nepodařila  
Motorové vozidlo, které provozovatel 
pro poruchu odstavil na parkovišti jed-

noho z bílinských supermarketů, se za-
líbilo skupince několika osob. Na tom 
by nebylo nic tak divného, pokud by 
se však nejednalo o skupinku zlodějů, 
kteří se do vozidla vloupali a za po-
moci lana nepojízdné vozidlo odtáhli 
na jiné místo Bíliny. Tam se dali hbitě 
do rozebírání vozidla a rozebrané díly 
ukryli do zavazadlového prostoru ji-
ného vozidla. Přestože hlídka Městské 
policie Bílina pachatele vypátrala bě-
hem několika málo minut, podařilo se 
lapkům z vozidla odmontovat několik 
dílů rychlostí, za kterou by se nemusel 
stydět ani tým mechaniků závodních 
vozů. Že vozidlo na místo přitáhli prá-
vě oni, se vymlouvat nemohli, proto-
že měli odcizený vůz stále připojený 
lanem ke svému autu. Výmluva, že 
odcizené vozidlo koupili za několik 
stokorun, bez dokladů s vytrženými 
zámky dveří a spínací skříňky u stráž-
níků neobstála ani vteřinu. Všichni 
podezřelí skončili v rukou policie ČR. 

Za krádež hliníku  
až na dva roky do kriminálu
Až dva roky odnětí svobody hrozí tro-
jici zlodějů, kteří na Tři krále odcizili 
hliníkové profily z areálu stavby foto-
voltaické elektrárny v Bílině. 
Díky upozornění občanů se strážní-
kům Městské policie v Bílině poda-
řilo tuto krádež překazit. Operační 
středisko MP obdrželo oznámení, že 
v ulici Liptická se pohybuje podezřelá 
trojice mužů, nesoucí dlouhé kovové 
profily. V okamžiku, kdy muži spat-
řili přijíždět strážníky, vzali nohy na 
ramena a rozprchli se do všech stran. 
Hlídce se podařilo jednoho výtečníka 
zadržet. Po jeho dvou kumpánech se 
pátrá. „Nebude je patrně těžké zadržet 
později, jelikož se jedná o staré známé 
firmy“, uvedl strážník, který na mís-
tě zasahoval. Odcizené šestimetrové 
profily strážníci vypátrali v nedaleké 
sběrně druhotných surovin. Materi-
ál byl vrácen majiteli. Případ je dále 
v řešení Policie ČR.
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Vedení města již loni na dubno-
vém zasedání zastupitelstva slí-
bilo, že přechod učiní bezpeč-
nějším. Zatím se však nezměni-
lo vůbec nic. To ale neznamená, 
že se nic neděje. 
Protože je přechod na hlavním 
tahu, který patří Ústeckému 
kraji, nemůže do něj město 
svévolně udělat jakýkoliv zá-
sah. Odbor dopravy ihned začal 
jednat a získávat potřebná po-
volení: „Všechno brzdilo to, že 
jsme potřebovali celou řadu vy-
jádření a stanovisek, což nyní 
už máme,“ řekl vedoucí odbo-
ru dopravy Miroslav Jedlička. 
Přechod se tak dočka změn nej-
spíše hned letos zjara, jakmile 
to dovolí počasí.

Pro zvýšení bezpečnosti bude 
levý pruh směrem na Most před 
přechodem vyšrafován a rozší-
řen opět až za přechodem a kro-
mě toho bude uprostřed vybudo-
ván ostrůvek, který je i u Penny. 
Požadavek bezpečnosti tím 
bude splněn.
Přestože je silnice majetkem 
kraje, tyto zásahy zaplatí měs-
to. Jak však popsal Miroslav 
Jedlička, nebude ho to i pře-
sto nakonec stát nejspíš ani 
korunu: „Za lahev, která je na 
kruhovém objezdu u Lidlu, pla-
tíme pronájem jako za rekla-
mu. To tvoří přibližně stejnou 
částku, jakou budou stát opat-
ření na přechodu. S ředitelem 
Ředitelství silnic a dálnic jsme 

se předběžně domluvili, že by 
se peníze z pronájmu za lahev 
investovaly právě do zvýšení 
bezpečnosti na přechodu.“ Pe-

níze, které by z městské kasy 
odešly v každém případě, by 
tak mohly posloužit na zabez-
pečení přechodu. JaK

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho dopad na konání občanských akcí: Vítání 
občánků do života, gratulace starším občanům města k životnímu jubileu nám nedovoluje zvát 
maminky na vítání a jít za staršími lidmi jako gratulanti.Milí občané!

Vítání občánků
Dovolili bychom si tímto milé 
maminky a tatínkové požádat 
o nahlášení svého miminka na 
matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 
212 I. poschodí, s rodným listem 
miminka a občanským průka-
zem jednoho z rodičů.
Termín vítání se koná vždy v úte-
rý a v těchto dnech: 8. března, 
10. května, 6. září a 20. prosince

Uzávěrka nahlášených dětí je tý-
den před konáním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku (stříbrná svatba), 50 let sňat-
ku (zlatá svatba) a 60 let sňatku (di-
amantová svatba) je nutné nahlásit 
na matrice v 1. patře MÚ. Je třeba 
doložit oddací list manželů.  Ohlásit 
mohou přímí příbuzní rodiny. 

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubile-
um osobní gratulací pracovníků 
městského úřadu pověřených 
Sborem pro občanské záležitos-
ti, tj. 70 let, 75 let, 80 let a poté 
každý následující rok, nechť se 
dostaví na odbor školství a kultu-
ry při MěÚ Bílina – boční vchod 
ze Želivského ulice. Nahlásit 

jubilanta je možné přímým pří-
buzným rodiny.
Vzhledem k výše uvedenému 
zákonu, je třeba souhlasu zá-
konného zástupce jak při vítání 
dětí, tak v ostatních případech 
s uveřejněním v Bílinském zpra-
vodaji.

Za městský úřad: 
Miloslava Uhrová, 417 810 848, 
Alena Neubauerová, 417 810 935

Změny na přechodu na Kyselku se snad blíží
Přechod na Kyselku patří dlouhou dobu mezi nebezpečné. 
Auta tímto úsekem projíždějí rychlostí 70 km/h a přechod 
kříží hned tři jízdní pruhy, z nichž dva z nich jsou směrem 
na Most.

Přechod na Kyselku. 
Foto: JaK

Za pár dnů to budou dva mě-
síce od zvolení nového vedení 
bílinské radnice. Jak vnímal 
toto období nově zvolený mís-
tostarosta města, Bc. Zdeněk 
Rendl ml.?

První měsíc v úřadě byl velmi 
hektický, protože ustanovují-
cí schůze nového zastupitel-
stva mohla být svolaná až na 
25.11.2010, více než měsíc po 
komunálních volbách. Důvodem 
bylo odvolání proti výsledku vo-
leb, které po svém osobním vo-
lebním neúspěchu podal předse-
da jedné z místních kandidujících 
stran. Museli jsme proto v prosin-
ci stihnout objem práce, na který 
bychom měli za normálních pod-
mínek dva měsíce. Sestavení roz-
počtu na rok 2011, plán investic, 
atd. Vše se ale podařilo v termínu 

stihnout a nyní se již pohybujeme 
v běžném režimu.

Jaké vidíte hlavní priority pro 
příští období?
Pro spokojený život občanů v kaž-
dé obci je potřeba hospodařit tako-
vým způsobem, aby mělo město 
prostředky na zajištění bezpečnosti, 
podporu školství, zdravotnictví, kul-

tury, sportu, opravy budov, silnic, 
chodníků, apod. a ještě zbyly finan-
ce na nové investiční akce. A toto 
vše by se nemělo realizovat na dluh, 
ale v rámci vyrovnaného rozpočtu, 
se zodpovědností do budoucna. Šet-
řit je potřeba začít především u sebe, 
zavedli jsme proto řadu úsporných 
opatření, která by městu měla při-
nést úspory v řádech miliónů Kč. 
A na dalších pracujeme.

Můžete uvést některé příklady? 
Zhruba na polovinu jsme zreduko-
vali počet placených členů komisí 
města, kterým jsme navíc pod-
statně snížili jejich odměnu. Pra-
cujeme také na nové organizační 
struktuře městského úřadu, díky 
níž obsáhneme stejný díl práce 
s menším počtem úředníků. V této 
souvislosti jsme např. zrušili vý-
běrové řízení na vedoucího odbo-

ru školství, které bylo vyhlášeno 
ještě za minulé rady, a nové již 
nebudeme iniciovat. V důsledku 
různých opatření dojde v letošním 
roce k úspoře u všech organizací 
spadajících pod město Bílina.  

Čím se budete zabývat v nej-
bližším období?
Požádali jsme vedení Hornické 
nemocnice s poliklinikou o svo-
lání valné hromady. Považujeme 
za nutné vstoupit aktivně do jed-
nání o opatřeních, které přinesou 
zlepšení zdravotní péče v Bílině 
a zastaví dlouhodobé zhoršování 
hospodaření naší nemocnice.

Děkuji za rozhovor.
Bylo mi potěšením. Všem čtenářům 
Bílinského zpravodaje přeji v letoš-
ním roce co nejvíc článků s dobrý-
mi zprávami o našem městě. JaK

Budoucnost města z pohledu nového místostarosty
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Na fotografiích mohou čtenáři 
vidět zimní údržbu chodníků. 
Možná někomu tato údržba 
připadá normální, ale mně ur-
čitě ne. Nevím v tom případě, 
nač se chodník dělal?

Jiný nešvar je, že po nových chod-
nících, které se podařilo udělat za 
velké peníze, se prohání auta jako po 
veřejné vozovce, auta pošty a jiná. 
Ptám se: dokáže tomuto nešvaru ně-
kdo zabranit? Myslím, že to budeme 
platit opět my všichni, jen protože 
někdo nechce dojít pár metrů pěšky. 
Neřeknu sanitka, hasiči, ale proč ti 
druzí? Heřmánek Vladislav,

Za Chlumem 777 Bílina

Všechny chodníky v Bílině byly 
ošetřeny plužením a následně posy-
pány solí. Někdy je problém s vjez-
dem nebo výjezdem z chodníku 
z důvodu parkování automobilů na 
těchto místech. Další problém je po 
oblevě a následném zmrznutí, kdy 
se již další odhrnutí zmrazků nedaří 
odstranit, proto se provádí již pouze 
chemický posyp, který ale začne 
působit za 1-3 hodiny. Ani tento 
posyp však nepůsobí stoprocentně. 
Je účinný pouze do max. -6 stupňů 
celsia. V některých místech, kde 
jsou chodníky po obou stranách, 
provádí se údržba pouze jednoho, 
toho hlavního. Také nelze vždy udr-
žovat chodníky(zkratky), které jsou 
úzké a jsou bývalými zkratkami pro 
letní pochůzný provoz. I zde platí, 
že k objektům je jiný přístup po 
chodnících, které lze očistit a ošetřit 
strojově.

Bedřich Kubasta, vedoucí ČM

Vážení občané, 
připravujeme na rok 2011 zá-
jezdy pro občany města bíliny.
Jelikož chceme, aby se veřej-
nost zapojila do činností, které 
se jí přímo týkají, žádáme vás 
o vaše nápady a tipy na zájezdy 
pro rok 2011. V suterénu budo-
vy městského úřadu (oddělení 
podatelny u pí. Líškové) budete 
mít možnost odevzdat písemný 
návrh nebo podat elektronicky 
na e-mail: krejcova@bilina.cz.
Vaše tipy budou dne 10. 2. 
2011 Odevzdány vedoucí od-
boru správního a vnitřních 
věcí a dle toho sestavíme plán 
zájezdu pro rok 2011.
Doporučujeme několik zají-
mavých míst, kam lze usku-
tečnit zájezd:
1) Praha – jarní procházky Prahou
2) Telč – zámek, zámecká zahrada + park
3) Drážďany
4) Dvůr Králové – Safari
5)  Netolice – muzeum, archeopark, 

zámeček Kratochvíle
6) Český Krumlov + Hluboká nad Vltavou
7)  Liberec – aqvapark, Valdštejnské 

domy, Severočeské muzeum, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, 
Synagoga, Šolcův dům

8) Výstaviště Zahrady Čech Litoměřice
9) Praha
10) Drážďany – předvánoční nákupy
11) Praha – vánoční procházka a nákupy
Mimo tyto standardní nabídky 
rádi uvítáme i vlastní nápad 
pro zájezd, který zpestří a vy-
plní váš volný čas. Dle vašeho 
zájmu je možné uspořádat i zá-
jezd do sousedních zemí (např. 
Polsko, lázeňské procedury…).
Děkujeme a těšíme se na vaše 
tipy. V Bílině, dne 4. 1.

Ing. Krejčová Petra,
vedoucí OSaVV

Zimní údržba chodníků

Chodník v bloku 7, sídliště Za Chlumem.

Nezaměstnanost po listopadovém poklesu opět 
stoupla jak v Bílině, tak celkově v okrese. V Bí-
lině se opět přehoupla přes 14% hranici a oproti 
listopadovým 13,33 se zvýšila hned na 14,15 %. 
Ani v okrese se neudržela pod 14 % a stoupla na 
14,04 %. Na prvním místě se s přehledem držela 
stále Krupka, v níž nezaměstnanost stoupla až na 
15,73 %.
Počet evidovaných uchazečů se rovněž zvýšil jak 
v celém okrese, tak v samotné Bílině. V okrese 
poměrně výrazně o více než 500 lidí – z 8650 na 
9171. Také v Bílině práci v prosinci hledalo více 
lidí, a to o více než 80. Z listopadových 1483 jejich 
počet vzrostl na prosincových 1565. Ženy tvořily 
51,2 % ze všech nezaměstnaných. Meziročně se 

počet nezaměstnaných zvýšil o 370. Podporu pobí-
ralo 2104 uchazečů o práci, což představuje 22,9 % 
z celkového počtu nezaměstnaných v okrese.
Počet volných pracovních míst stoupl v celém 
okrese o osm – místo listopadových 163 jich bylo 
v nabídce 171. V Bílině naopak bylo k dispozi-
ci o pět volných míst méně než v listopadu, a to 
14. Na jedno místo připadalo 53,6 uchazečů o za-
městnání, tedy ani ne o jednoho člověka více než 
v předminulém měsíci.
Nově se v prosinci na úřadu práce zaregistro-
valo 1132 uchazečů, což je o 343 lidí více než 
v listopadu. Naopak vyřazeno z evidence úřa-
du práce bylo 611 zájemců o práci, z nichž 285 
nastoupilo do pracovního poměru. Pro nedosta-

tečnou spolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 
144 lidí.
O 45 se zvýšil počet nezaměstnaných mezi zdra-
votně postiženými. V prosinci jich bylo 1147. Co 
se týče vzdělanostní struktury, bylo mezi neza-
městnanými nejvíce lidí se základním vzděláním, 
a to 4157. Následovalo 3312 vyučených, 1521 
bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným 
vzděláním a 181 uchazečů bylo vysokoškoláků.
Počet volných pracovních míst dosáhl v okrese na 
171. Z toho tři místa byla určena pro uchazeče se 
základním vzděláním, vyučení jich měli k dispozi-
ci 88, středoškoláci a uchazeči s vyšším odborným 
vzděláním vybírali z 59 míst a vysokoškolákům se 
nabízelo 21 pracovních pozic. JaK

Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst
LISTOPAD PROSINEC LISTOPAD PROSINEC LISTOPAD PROSINEC

Bílina 1483 1565 13,33 14,15 19 14
Okres Teplice 8650 9171 13,16 14,04 163 171

nezaměstnanost v prosinci



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 520. ledna 2011

Dnem 1. 1.2011 nabyl  účinnosti  zákon  č. 145/2010 
Sb.,  zákon  o spotřebitelském úvěru a o změně ně-
kterých zákonů, (dále jen „zákon o spotřebitelském 
úvěru). V souvislosti s přijetím tohoto zákona do-
chází také ke změně živnostenského zákona. Do 
přílohy č. 2 – živnosti ohlašovací vázané se vklá-
dá nový předmět podnikání: „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“
 
Požadovaná odborná způsobilost pro tento 
předmět podnikání zní: 
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, n e b o 
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o od-
borné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 
vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo minister-
stvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž 
je živnost provozována, n e b o 
c) 3 roky praxe v oboru.

Obsahová náplň nové živnosti vázané „Posky-
tování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“ dle nařízení vlády č. 288/2010 Sb. zní:
„Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením 
spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené 
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční 
služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkova-
telem podle zákona o spotřebitelském úvěru.“

V ustanovení § 2 zákona o spotřebitelském úvě-
ru jsou vymezeny činnosti spojené s odloženými 
platbami, půjčkami, úvěry nebo jinými obdobnými 
finančními službami, na které se citovaný zákon 
nevztahuje.

Přechodná ustanovení (§ 26 zákon o spotřebitel-
ském úvěru) 
„Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával 

spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašova-
cí volné “Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”, 
může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud 
před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že 
hodlá v provozování této činnosti pokračovat, 
a doloží živnostenskému úřadu doklady proka-
zující splnění odborné způsobilosti pro živnost 
vázanou “Poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru”, živnostenský úřad pro-
vede zápis do živnostenského rejstříku a vydá 
podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správ-
nímu poplatku. Marným uplynutím této doby 
oprávnění k poskytování anebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru zaniká“.

Městský úřad Bílina – obecní živnostenský 
úřad upozorňuje, že je v zájmu každého pod-
nikatele, který se uvedenou činností zabývá, 
aby do 31. 12. 2011 oznámil na živnostenském 
úřadě, že hodlá v této činnosti pokračovat 
a doložil potřebné doklady.
Lenka Haišová, 
referent ObŽÚ

Osvětlení
v Čapkově ulici
Více než pět dní v lednu nesví-
tilo veřejné osvětlení v Čapko-
vě ulici, což byla podle občanů 
docela „bomba“, protože všude 
bylo náledí. Situaci vysvětluje 
níže ředitelka městských tech-
nických služeb Ing. Olga Rouč-
ková: „Vážení občané, chyba 
není v městských technických 
službách, ale ve firmě, která 
prováděla výkopové práce a ne-
sdělila nám, že překopla kabel 
elektrické energie. Jelikož byla 
zem zmrzlá, špatně se závada 
hledala a také odstraňovala. Po-
kud by nám firma sdělila, kde 
kabel porušila, závada by se od-
stranila ihned.Vše už je v pořád-
ku. Děkujeme za pochopení.“

Učitelé na ZUŠ aneb Krátké rozhovory o jejich práci

SBěRNÝ DVůR V BÍLINě
MěNÍ PROVOZNÍ hODINy 

Sběrný dvůr bude 
o sobotách a nedělích 

provozován pouze 
od 13.00 – do 17.00. 
Změna platí po dobu 

zimního období  
do 31. 3. 2011. 

Hledám
Jaroslavu roz. Kořínkovou, 
nar. 4. 1. 1945, kdysi bytem 
v Bohušovicích nad Ohří, 

Družstevní 269  
(dceru J. Kořínkové, 

roz. Krombholcové a T. Kořínka, 
popraveného r. 1951).  
Poslední stopy končí 

v Bílině. Prosím o zprávu 
na tel.: 515 536 336 
nebo 604 513 027.

Kolik v současnosti učíte dětí?
V současné době do mé třídy 
chodí 21 žáků hrajících na kla-
vír nebo na keyboard a 16 žáků 
navštěvujících přípravné hudeb-
ní oddělení – to jsou ti nejmen-
ší, kteří teprve svět hudby obje-
vují.

S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Samozřejmě by měly umět hrát 
na nástroj… Nelze však mlu-
vit jen o hře na nástroj, je zde 
i mnoho prvků, které se buď 
prolínají s hrou, nebo jsou její 
pevnou součástí. V první řadě 

je to zájem o hudbu – snažím se 
žákům přiblížit hudební svět co 
nejvíce, a to od lidových písní 
přes vážnou hudbu, jazzovou 
sféru až po moderní písničky. 
Neméně důležitá je tvořivost 
a rozvoj hudební fantazie již od 
nejmladšího věku a v neposled-
ní řadě i umělecký vkus.

Máte nějakou osvědčenou 
metodu nebo aktivitu, kterou 
jste děti vždy stoprocentně 
zaujal?
Každý žák je osobnost a je třeba 
respektovat jejich různou du-
ševní i tělesnou úroveň, nelze 

proto volit stejný postup u všech 
žáků. Protože však každý je rád 
dítětem (i dospělí student) vždy 
zaujme didaktická hra k dané-
mu tématu.

Co se vám na práci nejvíce líbí?
Že mohu být při tom, když se 
z malinkého lehce ovlivnitelného 
človíčka stává osobnost s vlastní 
volbou, náhledem a názorem.

Dalším z učitelů ZUŠ, v pořadí již třetím, který poskytl Bílinské-
mu zpravodaji rozhovor, je Eliška Šimková. Učí žáky na klavír 
nebo na keybord.

Upozornění  pro  podnikatele: „Poskytování 
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“
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Jak NC v současnosti funguje, co 
je jeho cílem, co všechno nabízí 
nebo kolik je v něm dětí řekla 
v rozhovoru jeho ředitelka Karo-
lína Hrubá, která v NC pracuje od 
roku 2007.

Co všechno NC nabízí?
Funguje tu pro nejmenší níz-
koprahová předškolní příprav-
ka, pro děti od nástupu do školy 
do 21 let je Nízkoprahový klub. 
Dále jsou tu k tomu pak zájmové 
dílny, poradenství pro děti, pro 
dospělé klienty tu existuje služba 
terénních sociálních pracovníků, 
pod které spadá dluhové, sociál-
ní a kariérní poradenství. Pak je 
ještě jedna služba, která je přímo 
v terénu, a to je doučování v ro-
dinách. Nově od března 2010 
funguje také klub matek, který 
reaguje na předškolní přípravku, 
protože je zřejmé, že problém 
dětí netkví v dětech samotných, 
ale v rodičích, které je potřeba 
nějak aktivizovat. V klubu ma-
tek se věnujeme různým věcem 
– vzdělávání dětí, zdravotní péče, 
řešení krizových situací. Mají 
se tak kam obrátit. Matky ráno 
přivedou děti a my s nimi jsme 
potom v klubu probíráme s nimi 
různé věci, například i o aktuál-
ních věcech, jako jsou zápisy do 
prvních tříd apod.

Co je cílem NC?
Cílem předškolní přípravky je, 
aby i děti, které z důvodu rodin-
ného zázemí a sociálního znevý-
hodnění nedosáhnou na běžnou 
mateřskou školu, měly šanci 
předškolního vzdělávání a ne-
selhávaly pak na základní škole. 
Nejsme všemocní, ale uděláme tu 
s nimi kus práce, který se jim poté 
bude hodit.
Cílem klubu je, aby děti netrávily 
volný čas na ulici. Když jsou děti 
tady, jsou v chráněném prostředí, 
mají tu nějakou činnost, můžou 
zde rozvíjet svoje zájmy. Přes to se 
k dětem dostáváme, abychom jim 
pomáhali řešit náročnější životní 
situace, tím se dostáváme k výko-
nu samotné sociální péče. Jsou tu 
hlavně děti například z neúplných 
rodin nebo z rodin s velmi nízkým 
příjmem, z rodin nepodnětných, 
takže se tu i učíme. Volnočasové 
aktivity jsou pro nás prostředkem, 
abychom s dětmi řešili náročnější 
situace jako učení, předprofesní 
příprava, závislosti, konflikty v ro-
dině nebo ve škole apod.
Obecně je cílem ne mít tu děti, ale 
naopak dostat je ven. Naučit je, co 
budou potřebovat, a pak je posla-
la „do světa“. Zjistit, co v dětech 
je a zapojit je do běžného života. 
Tady zjistí, že je potřeba dodržovat 
určitá pravidla, že je třeba něco 
udělat, aby získaly, co chtějí, a to 
potom v dalším životě uplatní.

Kolik chodí do jed-
notlivých oddělení 
celkem dětí?
Do předškolní pří-

pravky chodí 16 dětí, 

což je naplněná kapacita. Zájem 
o tuhle službu je opravdu veliký. 
Do klubu matek pak chodí osm zá-
jemkyň. Do doučování v rodinách je 
zapojeno 11 rodin a do nízkopraho-
vého klubu chodí asi 110 dětí. Ten 
máme rozdělený na věkové skupiny 
po dnech a průměrná návštěvnost za 
jeden den v klubu je asi 30 dětí.

Jak se sem děti můžou vůbec 
dostat?
Pokud je místo, tak vezmeme ma-
minku s dítětem, která přijde. Ne-
rozlišujeme, neověřujeme, jestli 
jsou opravdu z prostředí, které je 
příjmově bohaté nebo jinak pro 
dítě motivující, a mělo by na běž-
nou školku. Selektuje se to vlast-
ně samo nastavením služby, pro-
tože máme školku otevřenou jen 
od úterý do pátku a jen od devíti 
do dvanácti. Takže rodinám, kde 
rodiče pracují, je taková služba 
k ničemu. Zároveň, pokud vidím, 
že nějaká maminka má na to, aby 
dítě dala do školky, nejen finanč-
ně, ale i schopností vstát a pohlí-
dat čas a komunikovat s učitel-
kou, tak tlačím na to, aby dítě do 
školky chodilo.
Starší děti pak často přijdou samy. 

Může přijít kdokoliv, my se o něm 
nemusíme vůbec nic dozvědět, 
dokonce ani jméno. Stačí, když 
nám řekne, jak mu máme říkat, 
třeba i jen přezdívku, a kdy se 
narodilo, abychom věděli, kolik 
mu je. Nic jiného vědět nechce-
me. Jde o to, aby sem děti chodily 
s pocitem bezpečí. Kdybychom je 
prolustrovali, už by sem nepřišly.
Ne vždy si sem však děti najdou 
samy cestu, některé se o takovém 
klubu nedoví nebo do něj prostě 
samy nedojdou. Proto chodíme 
i do terénu a služby přímo na 
ulici nabízíme. Vysvětlíme, o co 
jde, jak to chodí, co se u nás děje, 
někdy zapojíme i rodiče, a potom 
přijdou i děti, které by jinak se ji-
nak neobjevily.

Co tu děti, které přijdou dělají?
V nízkoprahovém klubu je fot-
bálek, stolní tenis, deskové hry, 
papír, pastelky, počítač s interne-
tem… Tam tráví děti volný čas, 
jak chtějí. Tam si děti vyloženě 
odpočinou po škole odreagují se, 
případně zrelaxují.
Pak nabízíme zájmové dílny, což 
je obdoba kroužků. Ale tady ne-
chodí pravidelně a postupně se 
něco učí. Tady je pokaždé v dílně 
jiné složení dětí, takže nemůžeme 
počítat s tím, že děti něco umějí. 
Co se tam za ten den upeče, to 
se tam také sní, a při další dílně 
se zase začíná jakoby od začát-
ku. Máme takhle dílnu vyrábění, 
výtvarnou dílnu, fotbal, florbal, 
badminton, frisbee, dramatickou 
výchovu, vybíjená, stolní tenis, 
deskové hry, počítače. Pak jsou tu 
hip hop taneční dílna, latinskoa-
merické tance a break dance , kde 
se schází konstantní skupiny. Část 
dětí tráví čas v klubu, část jich jde 

nízkoprahové centrum dává dětem 
Nízkoprahové centrum (NC) funguje v Bílině od června 2006. Za 
tu dobu jím prošlo bezpočet dětí ze sociálně znevýhodněného pro-
středí, pro které je centrum určeno. Díky němu se dokáží lépe 
zorientovat v životě, dodržovat určitá společenská pravidla a také 
měly šanci dělat na zdejších kroužcích své koníčky, oblíbit si ně-
jakou činnost nebo si i jenom tak odpočinout a odreagovat. NC 
poskytlo mnohým dětem i možnost doučování a pomoci s úkoly.

Kolik chodí do jed
notlivých oddělení 
celkem dětí?
Do předškolní pří

pravky chodí 16 dětí, 
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„Lidem, kteří jsou pro měs-
to něčím významní, by město 
mělo vzdát čest a mělo by se 
k nim hlásit. Máme možnost se 
tím pochlubit,“ obhajoval udě-
lení na zastupitelstvu 6. pro-
since starosta Josef Horáček. 
Přidal se i například zastupitel 
Antonín Majer: „Komu jiné-
mu čestné občanství věnovat 
než někomu, kdo se tu narodil 

a dosáhl něčeho víc než ostatní.“ 
Ozývaly se však i hlasy proti, 
jako například, jaký má k městu 
vztah, jak často sem jezdí, jest-
li ho lidé v Bílině vůbec znají 
apod.
Udělení čestného občanství to 
však nezabránilo a Miloslav 
Stingl se stal díky 27 hlasům pro 
čestným občanem Bíliny.
Zároveň zastupitel Oldřich Bu-

beníček navrhl na čestné ob-
čanství Čestmíra Dudu, který 
byl v Bílině starostou deset let, 
léta působil v bílinském atletic-
kém klubu a vychoval stovky 
mladých atletů. V současnosti 
bydlí v Opavě. Návrh musí nej-
dříve projednat rada města, kte-
rá ho poté dá k diskuzi zastupi-
telstvu. Teprve potom může být 
čestné občanství uděleno. JaK

Mateřská škola M. Švabinské-
ho byla na podzim zateplena, 
také se mění uvnitř.

Postupně se vyměňuje osvětlení 
v celé budově, dochází k rekon-
strukci přípravných kuchyněk 
(nové obklady, dlažba, nábytek 
či nerezové dřezy). Také je nově 
vymalován vstup do MŠ a 1.třída, 
kde je malba doplněna keramikou.
Ještě nás čeká vymalování celé 
budovy a v příštím roce budeme 

slavit 50 let MŠ. Všichni jste sr-
dečně vítáni na návštěvu k nám…
 Děti a pracovnice MŠ

Povánoční kurz 
pro seniory

Je vám více jak 55 a dostali jste 
pod stromeček počítač a chcete 
vědět jaké má možnosti? Rádi 
byste se o něco nového dozvě-
děli o počítačích a popovídali se 
svými vrstevníky? Právě pro vás 
otvíráme ve středu 2. února dal-
ší z kurzů Internet pro seniory. 
Kurz bude mít 15 lekcí po dvou 
vyučovacích hodinách. Scházet 
se budeme vždy ve středu od 
10:00 hodin. Budeme se učit jak 
funguje e-mailová schránka, jak 
si uložit soubor a kde ho zase 
najít, naučíme se psát v texto-
vém editoru, upravovat fotogra-
fie, možná i něco navíc.

na stroji všemi 
deseti pro děti

V posledních letech již začínají 
i děti používat k výuce počítače, 
vypracovávají na nich úlohy.  
Proto přicházíme s nabídkou 
výuky psaní na klávesnici všemi 
deseti. Kurz je vhodný pro děti 
ze druhého stupně základní ško-
ly, zejména pro děti, které smě-
řují na školy  s ekonomickým 
zaměřením. Dovednost psaní na 
klávesnici všemi deseti se určitě 
hodí i budoucím programáto-
rům, manažerům i dalším profe-
sím.  Schůzky budou pravidelně 
v pondělí od 15:00 hod. – 16:30. 
Začínáme již 31.1.2011.

Na oba kurzy přijďte do DDM 
Bílina, budeme se na vás těšit.

V městském divadle se 8. prosince představilo Bílinské divadelní 
minimum s hrou od italského dramatika, divadelního režiséra, 
skladatele, výtvarníka a nositele Nobelovy ceny jménem Dario Fo. 
Zahráli hru z roku 1994 Jak byla Františka celá unešená.

na dílny, běží to vše paralelně. Je 
o to obrovský zájem, jsou vždyc-
ky naplněné.

Pomáháte dětem i třeba s do-
mácími úkoly?
Přesně tak, doučování je pro nás 
alfa omega. Úkoly musí být vždy 
hotové. Každý den se tu děti mo-
hou zastavit ještě před otevřením 
klubu a my s nimi úkoly napíšeme 
nebo jim dovysvětlíme látku, kte-
rou potřebují. Můžou přijít i kdy-
koliv odpoledne.
Funguje tu i individuální plánová-
ní. To znamená, že dítě přijde za 
pracovníkem a řekne mu, že by 
se s ním chtěl každý týden třeba 
hodinu učit a domluví se spolu, 
kdy to bude. V rámci takových 
plánu se tu pravidelně doučuje asi 
15 dětí.
Na školní prospěch je tu kladen 
velký důraz. Když zjistíme, že 
dítě nebylo některý den ve škole, 
tak ten den pak nesmí ani na klu-
bu ani na žádné aktivity.

Máte nějaký konkrétní příklad, 
kde se vám podařilo dosáhnout 
velkého úspěchu?
Ano, byl tu kluk Honza, který byl 
talentovaný na fotbal a fotbalem 
žil. Nevynechal jediný fotbal, 
který tu máme. Ale rodina neměla 
peníze na to, aby mu zaplatila fot-
balovou školu. Tak jsme se s ním, 
s rodinou a fotbalovou školou na 
Kyselce domlouvali a komuniko-
vali. Požádali jsme nadaci man-
želů Klausových, která podporuje 
talentované děti, o příspěvek, kte-
rý jsme získali. Takže nyní asi rok 
a půl už tam chodí.
Měli jsme tu také dva kluky, kteří 
byli talentovaní na hudbu. Utvoři-
li jsme jim tu takovou zkušebnu, 
kde hráli na klávesy a na půjčenou 
kytaru. Vytvořili takovou kapelu 
a měli zázemí. Chlapce, který hrál 
na klavír, jsme přihlásili na soutěž 
hudebních talentů La Sofia, která 
je zaměřena na děti z dětských 
domovů a sociálně slabých ro-
din, a on vyhrál. Dostal obrovské 
klávesy, vyhrál zaplacené školné 
v hudebce, hraje s romskou cim-
bálovkou. Oba kluci teď chodí do 
hudebky a my jsme hrozně rádi, 
že už nás nepotřebují.
A to je právě to, čeho chceme dosa-
hovat. Nechceme tu děti mít a držet, 
ale chceme, aby si ve společnosti 
pak poradily samy. Ale na takové-
hle velké úspěchy se neorientujeme. 
Jsme hlavně rádi, když naučíme děti 
dodržovat pravidla. JaK

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

Zanícený cestovatel Miloslav Stingl, který čtrnáctkrát objel celý 
svět a mluví sedmnácti jazyky, měl v listopadu ve svém rodném 
městě Bílině besedu, kde zaujal svým vyprávěním na osmdesát 
lidí. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a rada města ho vzá-
pětí navrhla na udělení čestného občanství.

Miloslav Stingl 
čestným občanem

Švabinka 
v novém kabátě…

Bílinské divadelní minimum opět 
na prknech bílinského divadla

šanci
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Kulturníservis
MěSTSKÉ DIVADLO 

27. leden – 9.30 – zahájení
14. ročník

RECITAČNÍ SOUTěŽ 
„Bořeňská čarodějnice 2011“
Postupová soutěž pro předem 
přihlášené děti ze školských 
zařízení. Uzávěrka přihlášek 

v pátek 14. ledna 2011.

30. leden – 15 hodin
O SMOLÍČKOVI  

aneb POhÁDKA Z KUFRU
Divadlo Rozmanitostí Most

Nedělní hraná a loutková 
pohádka pro děti s rodiči 

psaná na motivy klasické české 
pohádky. Vstupné: 50 Kč; děti 

do 3 let zdarma

KULTURNÍ DůM FONTÁNA
22. leden – 20 hodin 
PLES FOTBALISTů

29. leden – 20 hodin 
PLES GyMNÁZIA BÍLINA

5. únor – 20 hodin
RyBÁŘSKÝ PLES

KINO hVěZDA
20. leden – 17 hodin

JÁ PADOUCh
USA/Animovaná komedie, 

český dabing, 95 minut, 
v českém znění: Jiří Lábus, Jan 
Přeučil, Jiří Hromada, Alena 
Kokrdová, Ivana Korolová… 

Vstupné: 60 Kč

20. leden  – 19 hodin
BENGA V ZÁLOZE

USA/Akční komedie, české 
titulky, 107 minut, hrají: 

Will Ferrell, Mark Wahlberg, 
Samuel Lee Jackson… 

Vstupné: 70 Kč  

21. leden – 19 hodin
NA DORAZ

USA/Komedie, české titulky, 
100 minut, hrají: Robert 

Downey Jr., Zach Galifianakis, 
Michelle Monaghan… 

Nesourodou dvojici svede 
shoda náhod na společný road 
trip, který jim oběma nakonec 
změní život. Vstupné: 65 Kč 

27. – 29. leden – 19 hodin
hARRy POTTER A RELIKVIE 

SMRTI  -  I. ČÁST
VB/Dobrodružné drama, 
české titulky, 146 minut, 

hrají: Daniel Radcliffe, Emma 
Watson, Rupert Grint, Ralph 

Fiennes, Helena Bohnan 
Carter… Sedmý díl a poslední 

pokračování dobrodružství 
Harryho Pottera a jeho 
přátel... Vstupné: 70 Kč

Poslední 
dechovka roku

,,Vánoční“ 
tvoření 

rodičů a dětí 
v MŠ Za Chlumem

Poslední Dechovku na Fontáně si 
mohli její milovníci vychutnat v ne-
děli 19. prosince a zpříjemnit si tak 
předvánoční čas pohodovou zábavou, 
tancem a setkáním se svými přáteli 
a známými. Příjemné odpoledne do-
plňoval hudební doprovod tentokrát 
v podání hned dvou kapel – Šrum 
šrum a Melodie. Milé odpoledne po-
řádané kulturním centrem Kaskáda 
přilákalo opět především starší gene-
raci, která se při dechovkách většinou 
nádherně odreaguje. JaK

Dne 14. prosince 2010 se v naší MŠ 
Za Chlumem konala vánoční dílna 
pro rodiče s dětmi. Potěšila nás velká 
účast rodičů i prarodičů, kteří s chutí 
a tvořivostí vyráběli krásné ozdoby 
na nádherný živý stromeček. Ten  
nám věnoval pan Jan Šámal, které-
mu tímto velice děkujeme. Atmo-
sféra tvoření v naší dílně se nesla, 
jak jinak, než v tradičním duchu 
očekávaných Vánoc. Rodiče a jejich 
děti s nadšením vyráběli hvězdy, 
kouličky jiné nápadité ozdoby a tak 
netrvalo dlohou a krásný stromek 
byl ozdoben. Stromeček, jsme poz-
ději přenesli do vestibulu školky, 
aby si všichni mohli prohlédnout jak 
šikovné máme děti. Všem zúčast-
něným rodičům velice děkujeme za 
příjemnou spolupráci a přejeme do 
Nového roku mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů. kolektiv MŠ

Foto: Václav Weber
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Podstatou zápletky a úsměvně 
dramatickým situací bylo pět lidí 
v jednom domě. Na tom by nic ne-
bylo, kdyby ovšem dva z nich ne-
byli manželé a další dva milenec 
manželky a milenka manžela. Ne-
byl právě geniální nápad přivést si 
domů milence ve chvíli, kdy má 
manžel doma milenku. Ještěže tu 
byla pátá osoba – služka Anna, 
která udržovala celou nebezpeč-
nou situaci pod kontrolou a po-
hotově vymýšlela a reagovala na 
aktuální okolnosti. „Anna to má 
opravdu těžké. Ve hře vystupují 
čtyři různé individuality a Anna 
se musí tak trochu podřídit všem 
a každému zahrát tak, jak on po-
třebuje, a hlavně zachránit man-
želství, přestože jsou manželé pod 
jednou střechou tomu druhému 
nevěrní,“ uvedla o své postavě 
Martina Hudečková.
Právě na nevěře je celá hra posta-
vena. Je to vděčné téma pro kome-

die: „Žánr konverzační komedie 
s nevěrou často počítá a hraje. Je 
to jedna z hybných pák dnešního 
světa, takže téma je to stále aktu-
ální a vděčné,“ doplnila Martina 
Hudečková.
Anna svou roli bravurně zvlád-
la. Dokonce i když se v obý-
váku potkal milenec manželky 
s jejím manželem, nezaváhala. 
I finále dotáhla. Oba manže-
lé náhle museli rychle vyběh-
nout z domu, protože druhý se 
k němu blížil a milenci tak měli 
čas poznat se vzájemně a spo-
lu odejít. Manželství se neroz-
padlo.
Nebylo to však zadarmo. Anna 
jako služka bez jediného příbuz-
ného měla velmi kladný vztah 
k penězům a nijak se nerozpako-
vala říkat si manželům o úplatky 
za různé drobnosti, mlčení, činy 
apod. Za vyděračem se však 
podle Martiny Hudečkové nedá 

označit: „Samozřejmě že jí jde 
o peníze, ale ne za každou cenu. 
Když vidí, že by se manželství je-
jích pánů mohlo rozpadnout, dělá 
všechno proto, aby ho zachránila. 
To na peníze dokáže zapome-
nout.“ V původním textu do Mar-
ca Camolettiho bylo však situací 
s úplatky mnohem více než poté 

na divadelních prknech v podá-
ní Divadla Palace Theatre Praha, 
takže Anna své pozice dokázala 
hbitě využívat.
Kdo se přišel na hru podívat, 
určitě se dobře pobavil a odre-
agoval od začínajícího předvá-
nočního shonu i od všech svých 
starostí. JaK

Bleskově jsem změnila pořadí plánovaných 
úkolů a vrhla se ke skříni, kde tiše dlouhá léta 
odpočívají všechny vzpomínky v krabicích od 
dávno neexistujících bot. Můj choť se nahlas po-
divil mé iniciativě vypadající jako úlitba pořád-
kumilovnosti. „To přece děláš, když tě štvu nebo 
když prší. A protože v tom nemám prsty já ani 
počasí, tak co se děje?“ Mlčky jsem mu podala 
pozvánku a znovu se ponořila do moře krabic. 
Po třetím ponoru jsem z vězení krabice osvobo-
dila tu správnou fotografii. Z třiceti osmi posta-
viček jsem pojmenovala sotva polovinu a sebe 
jsem málem nepoznala. Když jsem si z levé ruky 
udělala stojánek na fotku a té pravé svěřila zr-
cátko, uvědomila jsem si, že zhmotněný čas je 
legrace. Někdy smutná, jindy k popukání. 
V den odjezdu mě od setkání s živými vzpomín-
kami dělilo 150 kilometrů a padesát let života, 
který jsem žila jinde. Do svého rodiště jsem fr-
čela sama, jelikož můj životní parťák přemístil 
své tělo do lázní, dopřát své přesportované páteři 
úlevu, a mně tak nechtě zprostředkoval ochut-
návku slaměného vdovství. Po dvou hodinách 
jízdy se v horizontu dálnice objeví dávná a ne-
měnná dominanta toho kraje. Majestátní skalní 
útvar, bájný 
Bořeň – 539 metrů krásy, sedící na výšku v ze-
lených peřinách bující květnové vegetace. Při 

vjezdu do města mě přivítala pýcha zdejších 
obyvatel, kterou je secesní radnice. Ta navzdo-
ry prokazatelné dlouhověkosti vypadá pořád 
upraveně, krásně a štíhle. Ztichlé náměstí shůry 
strážené lobkovickým zámkem, jenž si po letech 
nevlídného zacházení zřejmě zasloužil něčí po-
zornost, vidno z obklíčení lešením. Vedena spíše 
intuicí než absentujícím orientačním smyslem 
jsem dorazila k Tyršovu údolí, místu, kde jsem 
poprvé oblékla svou přebytečnou životní v rajo-
nu i v životě, trochu jinak. Je tam sice tráva jako 
tenkrát, ale více učesané pěšinky a cedule připo-
mínající slušnost psům i jejím páníčkům. Za ro-
hem jsem měla najít Žižkovo náměstí s velkým 
parkem a školou, kde jsem léta důsledně ověřo-
vala míru nastřádané trpělivosti školníka i kan-
torů. Park tam zůstal, ale menší, než byl v mém 
obrazovém leporelu vzpomínek, navíc degrado-
vaný obrovskou cedulí se sdělením, kolik že mají 
v jeho okolí řidiči parkující u zdejších úřadů za-
platit. Také nabídka služeb se přizpůsobila době. 
Za budovou bývalé školy dnes vykukuje LIDL, 
vedle Finančního úřadu sídlí Pohřební služba 
a inzerce, přes ulici digitální kino a Městské 
divadlo s překvapivě zajímavým programem. 
Když jsem nakojila kňučící nostalgii, přišel čas 
konfrontace s živými spolužáky, kteří si obhájili 
důvod „být u toho“. Sílící hlahol napovídal, že 

nebudu první. Přivítalo mě sborové „Ahóóój, 
Mileno!“ a holky i kluci vypouštěli milá slova 
jak barevné draky. Naskočila jsem na vlnu eu-
forie bez jištění zataženého břicha a užívala  si 
ten vzpomínkový karneval naplno. Dvacet duší 
se radovalo bez ohledu na záblesky bolestivých 
vzpomínek. Fotky kličkovaly mezi talíři a skle-
ničkami, moje paměť mi postupně vydávala 
další jména, a bylo dobře. Mile mě překvapilo, 
že nedošlo na pomluvy nepřítomných, že nám 
politická situace nestála za debatu, že závist ne-
našla v té radostné náladě prostor, že 15 lidí si 
radostně užívá důchod a pět jich ještě pracuje, 
protože chce. Překvapivý byl i součet potomků 
dvacítky přítomných. Přispěli jsme ke stabilitě 
populace požehnaně. Čtyřicet sedm dětí, sedm-
desát čtyři vnoučat a dokonce dvě pravnoučata, 
a jak jinak, všechny dětičky byly ty nejkrásnější. 
Idylický koktejl, namíchaný ze vzpomínek, rea-
lity i nesplněných přání holek a kluků žijících jak 
nejlépe dovedou, jsme vypili až do dna, a všem 
chutnal sladce. Tři hodiny toulek na stezce mládí 
v hospůdce, kam měla blbá nálada vstup zaká-
zán, byly koncentrátem, který se bude rozpouštět 
pomaloučku až do dalšího setkání. Někde hlubo-
ko uvnitř jsem zaslechla hlas vděčnosti za šanci 
prožít život ve zdraví a naplno. Poděkovala jsem 
osudu za to, že mi přinesl všechno, co jsem pro-
žít měla a unesla. Závěrečné sborové a halasné 
ahóooj znovu zapečetilo odžitých osmnáct tisíc 
dvě stě padesát dní v odloučení, ale zůstal bá-
ječný pocit z toho, že existuje možnost být čas  
od času s lidmi, do jejichž vzpomínek určitě pa-
třím. Milena Buriánková

návrat do mládí na srazu třídy
Kdykoliv dorazí obálka z mého rodiště, zrychlí se mi tep a jen těžko se bráním představě, 
že na mne vykoukne další psaní v černém rámečku. Naštěstí moje stále přítomná zvěda-
vost i tentokráte postrčila odvahu, která obálku otevřela, a po přečtení první věty veškeré 
pochybnosti spláchla vlna radostné úlevy: „Vážené spolužákyně a spolužáci, zveme Vás na 
setkání naší třídy po padesáti letech od ukončení školní docházky. Sraz je v Bílině dne…“ 

Miláček Anna zachraňoval situaci
Propracovanou a důvtipnou komedii Miláček Anna od italského 
dramatika Marca Camolettiho mohli diváci zhlédnout koncem 
loňského roku.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 20. ledna 2011

Ve dvouhodinovém programu se 
postupně prezentovaly svými pás-
my děti z 0. – 4. ročníku, kterým se  
podařilo pěveckým i recitačním vy-
stoupením navodit  krásnou vánoční 
atmosféru. K vánocům také patří 
typické vánoční melodie a pohádky. 
České i anglické melodie zazněly 
v podání našeho pěveckého sboru 
Hvězdičky. Taneční kroužek nám 
předvedl netradiční vánoční rytmy 
Afriky a divadelní kroužek, kromě 
živého Betlému,  představil pohád-
ku „Tři úkoly pro čtyři princezny.“  

Rozhodli jsme se, že besídku  po-
jmeme charitativně a sbírkou gra-
nulí, piškotů a dalších „dobrůtek“  
podpoříme opuštěná zvířátka v útul-
ku. Byli jsme mile potěšeni zájmem 
ze strany rodičů, kteří opravdu při-
cházeli na besídku s různými po-
choutkami pro pejsky a kočičky.
Díky pomoci ze strany Městské 
policie Bílina se podařilo vybranou 
sbírku potravy předat potřebným 
zvířatům v útulku.
Dovolte nám , abychom  touto ces-
tou poděkovali všem rodičům,  žá-

kům i vyučujícím za krásnou atmo-
sféru, kterou na besídce vytvořili. 
Městu Bílina  ještě jednou děkuje-
me  za  dotaci projektu Dejme pro-
stor dětem 2010,  díky níž se nám 
podařilo materiálně vybavit   umě-

lecky zaměřené zájmové kroužky, 
mezi jinými i divadelní a pěvecký 
kroužek. 
Přejeme  všem hodně zdraví, štěstí 
a pohody v roce 2011

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu:
• předložit materiál týkající se mož-
nosti uložených volných finančních 
prostředků formou nákupu dluhopi-
sů
• připravit podklady pro výběrové 
řízení na ostrahu všech objektů ve 
vlastnictví města na základě zpraco-
vaného bezpečnostního auditu. 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Spor-
tovním klubem ZvŠI a SPC Bílina 
ve výši 12.000 Kč na soustředění 
a Mezinárodní mistrovství ČR v ly-
žování pro sportovce s mentálním 
postižením, které se koná ve dnech 
11.–15.1.2011 v Horní Malé Úpě. 
■ Podání žádosti o dotaci z progra-
mu Prevence kriminality v Ústeckém 
kraji 2011 na akci Program prevence 
kriminality 2011 a finanční spoluú-
čast města ve výši 43.470 Kč.
■ Zapojení města Bíliny do projektu 
„Dáme srdci šanci“ včetně zakoupe-
ní defibrilačního přístroje zn. Philips, 
který je jeho součástí.
■ Zařazení akce „Zastřešení parko-
vacího stání na poliklinice na p. č. 
427/1 k. ú. Bílina“ do plánu investic 
na rok 2011.
■ Úpravu ceníku na zimním stadio-
nu, která spočívá v odstranění 10% 
slevy při odběru 10 hodin a více za 
týden. Nově bude poskytována 50% 
sleva z celkové částky, pro organiza-
ce se sídlem v Bílině, při objednání 
a odběru 90 a více hodin za měsíc, 
s účinností od 1.1.2011.

Souhlasila:
■ S použitím znaku města f. Confe-
ro, spol. s r. o., Praha 3, v atlasovém 
díle „Česko v mapách“. 

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Zastřešení parko-
vacího stání na poliklinice na p. č. 

427/1 k. ú. Bílina“ po vydání staveb-
ního povolení.
■ Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „Umístě-
ní psů a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku“ firmě Útulek 
pro opuštěná zvířata – David Kubalík 
Jimlín, jako jedinému uchazeči.
■ Zřídila komisi:
• Pro školství, kulturu a sport a zároveň 
zvolila Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. 
předsedou této komise a Lenku Plachou 
(KSČM), Mgr. Jana Maryška (BSD), 
Mgr. Alexandru Štolbovou (TOP 09), 
Mgr. Veroniku Horovou (B10), Marti-
na Kačírka (VV), Martinu Tuháčkovou 
(ODS) členy této komise. Tajemníkem 
komise jmenovala Ivetu Richterovou 
z odboru školství a kultury.
• Bytovou a zároveň zvolila Oldřicha 
Bubeníčka předsedou této komise 
a Soňu Strýčkovou, Daniela Kodada 
(VV), Václava Šlamboru (ODS), Ve-
roniku Duchoslavovou (BSD), Moniku 
Pecháčkovou DiS (TOP 09), Miroslava 
Eibla (B10), členy této komise. Tajem-
níkem komise jmenovala Danu Sáblo-
vou z odboru nemovitostí a investic.
• Sociálně zdravotní a zároveň zvolila  
MUDr. Jaroslava Čermáka předsedou 
této komise a Naděždu Maurerovou 
(KSČM), MUDr. Alenu Jelínkovou 
(BSD),  MUDr. Jiřího Mrázka (TOP 
09), Evu Kodadovou (B10), Mgr. Vla-
dimíru Hazdrovou (ODS), Štěpánku 
Pávkovou (VV) členy této komise. Ta-
jemníkem komise jmenovala Bc. Hele-
nu Marinčákovou z odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví.
• Pro životní prostředí, dopravu a bez-
pečnost a zároveň zvolila Bedřicha 
Kubastu (N-Bílina) předsedou této ko-
mise a Václava Mojžiše (KSČM), Vác-
lava Ježka (N-Bílina), Libora Tannerta 
(TOP 09), Pavla Krásu (VV), Oldřicha 
Pecháče (BSD), Ing. Richarda Hazdru 
(B10) členy této komise. Tajemníkem 
komise jmenovala Ing. Tomáše Pul-
charta z odboru životního prostředí.
• Pro obchvat města a zároveň zvolila 
Antonína Majera (VV) předsedou této 
komise a Františka Krejčího (KSČM), 

Karla Obracaníka (BSD), Ing. Pavla 
Jaroše (TOP 09), Ing. Richarda Hazdru 
(B10), Ing. Pavla Dvořáka, Bc. Martina 
Pavlíčka (VV) členy této komise. Ta-
jemníkem komise jmenovala Ing. Alici 
Pevnou ze stavebního úřadu.
• Pro účelné a hospodárné využívání 
finančních prostředků a majetku města 
a zároveň zvolila Bc. René Štěpánka 
(BSD) předsedou této komise a Ing. 
Jaroslava Pikala (N-Bílina),  Pavla Pr-
chala (KSČM), Petra Radila (BSD), 
Libora Tannerta (TOP 09), Ing. Evu 
Ondrákovou (B10), Ing. Marcelu Dvo-
řákovou (ODS) členy této komise. 
Tajemníkem komise jmenovala Ing. 
Ladislava Kvěcha. 
• Pro rozvoj města a zároveň zvolila 
Ing. Lucii Ječmenovou (B10) předse-
dou této komise a Jitku Brejníkovou 
(KSČM), Terezu Skřivanovou (TOP 
09), Ing. arch. Vladimíra Volmana 
(B10), Ludmilu Vážnou (BSD), Zdeň-
ka Votrubu (VV) členy této komise. 
Tajemníkem komise jmenovala Bc. 
Moniku Pánovovou z odboru investic.
• Pro hodnocení návrhů na přidělení 
projektu „Programu podpory sociální-
ho začleňování ve městě Bílina“ a zá-
roveň zvolila Moniku Pecháčkovou 
DiS (TOP 09) předsedou této komise 
a Václava Mojžiše (KSČM), Mgr. Ale-
xandru Štolbovou (TOP 09), Mgr. Janu 
Flaškovou (B10), Karla Obracaníka 
(BSD), Heřmánka Vladislava (VV), 
Mgr. Josefa Formana členy této komi-
se. Tajemníkem komise jmenovala Bc. 
Helenu Marinčákovou z odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví s účinností od 
1. února 2011. 
Všichni předsedové a členové zříze-
ných komisí budou odměňováni dle 
platných Zásad pro odměňování pro 
odměňování neuvolněných členů Za-
stupitelstva města Bíliny a dle Zásad 
pro odměňování předsedů a členů stá-
lých komisí nebo výborů, kteří nejsou 
členy Zastupitelstva města Bíliny.

Projednala a doporučila
zastupitelstvu města schválit:

■ Konání zasedání Zastupitelstva měs-

ta Bíliny v roce 2011 v těchto termí-
nech: 3. března, 5. května, 23. června, 
8. září, 13. října a 8. prosince. 

Projednala a doporučila
zastupitelstvu města udělit: 

■ Čestné občanství města Bíliny panu 
Ing. Čestmíru Dudovi a Dr. med. Karlu
-Heinzovi Plattigovi, dr.h.c.

Pověřila:
■ Starostu a místostarostu města jed-
náním se zástupci společností UniCre-
dit Bank, a. s., a Česká spořitelna, a. s., 
o podmínkách vedení běžného účtu
■ Pana Michala Mleje, který je pově-
řen řízením KC Kaskáda, vypsáním 
výběrového řízení na cateringovou 
společnost pro zajišťování služeb v let-
ním amfiteátru.

Odvolala:
■ Pana Romana Šebka a paní Ing. Rů-
ženu Kittlovou z funkce člena dozorčí 
rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina, s. r. o.

Jmenovala:
■ Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, pana 
Bc. Zdeňka Rendla a pana Ing. Petra 
Rosenkranze členem dozorčí rady spo-
lečnosti Hornická nemocnice s polikli-
nikou Bílina, s. r. o.

Vzala na vědomí:
■ Informaci tajemníka městského úřa-
du o zrušení výběrového řízení na funk-
ci vedoucího odboru školství a kultury.
■ Pověření paní Ivety Richterové zá-
stupem vedoucí odboru školství a kul-
tury.
■ Rezignaci pana Milana Síby na 
funkci člena dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou Bí-
lina, s. r. o., ke dni 10. ledna 2011.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

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

Rada města Bíliny na své 1. schůzi konané 12. 1. 2011 mimo jiné:

Vánoční besídka na ZŠ Lidická  byla přehlídkou činnosti kroužků
Závěr kalendářního roku byl  na naší škole již tradičně ve zname-
ní školní besídky pro rodiče a žáky.
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V páteční podvečer se sjeli ken-
disté z Prahy, Hradce Králové 
a z bílinského kroužku kendó, 
aby spolu strávili dva dny na-
plněné cvičením a jinými ra-
dostmi.
Začalo se dvouhodinovým 
tréninkem na kterém jsme se 
vzájemně seznamovali s úrov-
ní dětí i dospělých lidí. Po tré-
ninku a večeři jsme se věnovali 
společenským hrám, abychom 
po veliké míčové bitvě šli řádně 
unaveni spát. Spalo se na žíněn-
kách v tělocvičně DDM, což 
děti braly jako ohromný zážitek. 
V sobotu ráno jsme vstali před 
šestou, abychom od půl sedmé 
do půl osmé cvičili jako o ži-
vot. Teprve po prvním ranním 
cvičení následovala snídaně, 
sestávající po japonském zvyku 
pouze z čaje a misky rýže, aby-
chom dětem připomněli, že ne 
vždycky byl nadbytek a někdy 
i miska rýže byl luxus, na kte-
rý nedosáhl každý. Po hodino-
vé přestávce se pokračovalo ve 

cvičení až do půl dvanácté, kdy 
byl čas jít na oběd. 
Po obědě byly závody dětí. 
Soutěžilo se v kategoriích Ki-
hon (základy – pro děti cvičící 
méně než 1 rok), šiai (zápas) ve 
věkových kategoriích 8-11 let, 
12-16 let. V kategorii šiai byla 
navíc udělena cena za nejlepší-
ho bojového ducha (Best Figh-
ting Spirit), kdy rozhodčí hod-
notí nasazení v boji a celkový 
dojem ze závodníka.
Během zápasů jsme viděli mno-
ho strhujících momentů, děti 
se ze všech sil snažily ukázat 
to nejlepší co umí a co se na-
učily na semináři. V turnaji se 
Bílinské děti neztratily, i když 
měly proti sobě často mnohem 
zkušenější borce. V kategorii 
kihon si 2. místo vybojoval Ma-
těj Vitouš, 3. místo teprve šes-
tiletý Matěj Průša, v nejmladší 
kategorii šiai děti z DDM obsa-
dily 2. a obě 3. místa. Celkové 
výsledky jsou uvedeny níže.
Po závodech se ještě poslední 

nadšenci sešli k cvičným zá-
pasům, aby si vyzkoušeli nově 
nabité zkušenosti a po 5 hodině 
se všichni rozjeli do svých do-
movů.
Během oněch dvou dnů se mezi 
dětmi i dospělými vytvořilo 
nové pouto lidí, kteří spolu něco 
zažili jiného než pravidelné 1x 
týdně tréninky. Všichni měli 
pocit, že se jejich kendó během 

dvou dnů moc a moc zlepšilo. 
Dodalo to všem chuť do dalšího 
cvičení.
Bílinskou trofej organizoval 
Dům dětí a mládeže Bílina, 
přípravy probíhaly pod vede-
ním paní Věry Ryjáčkové. Pro 
závodníky i organizátory to byl 
dlouhý víkend. Těšíme se na 
další podobnou akci.
 Jana Ziegelheimová

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ BÍLINA s.r.o.

zvou všechny na

VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ 

Na zimním stadionu v Bílině
To se bude do konce sezóny  

(asi 10. duben 2011)  
pravidelně konat v tyto dny:

Pondělí    13:30 – 15:30
Středa      16:00 – 17:30
Neděle     12:45 – 14:15 
(o víkendu v závislosti  

na mistrovských zápasech)
Kromě toho vždy, kdy nebude 

ledová plocha prodána 
zájemci. Mimořádná změna 

by nastala pouze při vloženém 
mistrovském zápase, turnaji, 

nebo technických problémech.
Sledujte: 

www.sportbilina.cz  
- sekce zimák - rozvrh

Plavčíci RSZ Bílina s.r.o. vyhlašují 2. ročník individuální soutěže:

Přeplav kanál La Manche!
Vítěz získá volný vstup do plavecké 
haly v Bílině na celou příští sezónu
Termín: Od 1. 2. 2011 kdykoli, konec vy-
hlásíme 30. 12. 2011
Přihlášky: Od února se kdykoli 
nahlas plavčíkům v PH, budeš zapsán, 
zaevidujeme Ti počet uplavaných bazénů 
a změříme čas
Délka trati: Kanál La Manche = 36 km = 1440 našich bazénů
Podmínky: Soutěžit můžeš denně, ale pouze jednu hodinu, délky a čas Ti 
musí hlídat plavčík
Startovné: Není! Platíš pouze běžné vstupné či permanentku do PH
Kdo soutěží: Každý, kdo má zájem – 2 kategorie – muži a ženy
Kdo zvítězí: Ten, kdo nejrychleji uplave zmíněný počet bazénů. Nezáleží, 
kdy se přihlásíš, musíš uplavat v jakémkoli časovém rozmezí nejrychleji 
zmíněný počet bazénů. Žebříček nejlepších bude vyvěšen v PH, takže 
můžeš během roku plavat i několikrát.
Cena:  1. místo –  volný vstup do PH v Bílině na celý rok 2012  

+ zveřejnění v médiích
 2. místo – permanentka RSZ Bílina s.r.o. = 600,- Kč
 3. místo – permanentka do PH = 350,- Kč
Všichni, co dokončí, vstup zdarma po celý týden od 2. do 8. 1. 2012!

Malí samurajové
se setkali v Bílině

UPOZORNěNÍ 
PRO OBČANy

Město Bílina i pro 
rok 2011 vyhlásilo 

výběrové řízení 
na poskytování 
půjček z Fondu 
rozvoje bydlení. 
Uzávěrka příjmu 

žádostí, včetně všech 
podkladů dle pravidel 

města je nejpozději 
31. 1. 2011.  

Veškeré další 
informace obdržíte  

na Finančním  
odboru MěÚ nebo 
Stavebním úřadu.

V pátek a sobotu (7. a 8.1.) se v bílinském DDM konal seminář 
japonského bojového umění kendó. Seminář vedl Jindra Ziege-
lheim (5.dan kendó), nejvyšší technický stupeň v ČR, který má 
z Japonska bohaté zkušenosti se cvičením s dětmi. Kendó ( ) 
je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó doslova zname-
ná “cesta meče“. Jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japon-
sku vznikla kasta bojovníků -samurajů. Umění boje s mečem 
pro samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití. 

Malí samurajovéMalí samurajové

VÝSLEDKy ZÁVODů:
Kihon: 
1. Bára Hladíková (NZM), 2. Matěj Vitouš (DDM), 3. Matěj Průša (DDM) 
8-11 let 
1. Ondra Havelka (NZM), 2. Martin Dunka (DDM), 
3. Jakub Laube, Tomáš Červenka (oba DDM) 
12-16let 
1. Lukáš Havelka (NZM), 2. Lukáš Kopiště (NZM) 
Best Fighting Spirit:
Tomáš Červenka (DDM)
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20. ledna 2011

Dvě desítky odvážlivců, včet-
ně pana předsedy, střílely na 
dva originální terče, vždy po 

jedné ráně z revolveru SW ráže 
38 Speciál, a to bez předchozího 
zkoušení zbraně. Dlouho to vy-
padalo, že králem i mistrem bude 
Vojta Kuncl, neboť měl v obou 
terčích nejlepší zásahy. Posled-
ní střílející Pavel Hubáček mu 

přece jen jednu kořist vyfouknul 
a stal se králem střelců, pan Kuncl 
je novopečeným mistrem střelců.
Přejeme všem jménem klubu vše 
nejlepší do nového roku a našim 
střelcům mnoho sportovních úspě-
chů, vždyť v loňském roce získali 
naši členové Jiří Rendl a Václav 
Šimek tituly mistrů republiky.

Text a foto Milan Zábranský

Rok přivítali 
střelbou
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jedné ráně z
38 Speciál, a
zkoušení zbraně. Dlouho to vy
padalo, že králem i
Vojta Kuncl, neboť měl v
terčích nejlepší zásahy. Posled
ní střílející Pavel Hubáček mu 

Rok přivítali 
Bílinští střelci SSK MTs  vítají nový rok pěkně po střelecku – 
 soutěží o krále a mistra právě příchozího roku. 

Zlatá medaile pro nejmladší
fotbalisty FK Bílina

V sobotu 8. ledna 2011 se fot-
balová přípravka FK Bílina 
zúčastnila halového turnaje 
v Mostě. 

Ve velmi vyrovnaných zápasech 
vybojovali malí fotbalisté zlatou 
medaili. FK Bílina pořádá celo-
roční nábor mladých fotbalistů 

ročníku 2005. Přihlásit se můžete 
každé pondělí v 16:45 hodin před 
základní školou v Lidické ulici 
a každý čtvrtek v 15:45 hodin před 
základní školou na Pražském Před-
městí. Více informací najdete i na  
www.pripravka56.stranky1.cz.
Přijďte rozšířit naše řady, budeme 
se těšit!

První řada zleva: Tomášek Libovický, Pája Stejskal, Míša Hoda. 
Druhá řada zleva: Tomášek Aubrecht, Pája Skuthan, Nikolas Tokár, 
Ráďa Vrána, David Robe. Třetí řada zleva: Josef Gurecký – trenér, 
Stanislav Zvešper – asistent trenéra.

Přijďte si vyzkoušet 
bojové umění samurajů. Zacvičit si 

tradiční japonské umění boje s mečem.

KENDÓ SanDóMon  
při DDM Bílina pořádá

nábor nových členů
Co je kendó: Kendó ( ) je japonské bojové umění boje s me-
čem. Kendó harmonicky rozvíjí schopnosti člověka po fyzické i po 
mentální stránce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypra-
covaná postava z posilovny. V zápase Kendó je rozhodující odva-
ha a psychická síla, schopnost vycítit správný okamžik k útočné či 
obranné akci, schopnost rychlého rozhodnutí a také umění strategie. 
Kendó je vhodné pro všechny věkové kategorie i pro ženy a dívky.
Kdy: V průběhu ledna 2011, každou středu od 19:30.
Kde: Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 599/10
Co s sebou: Cvičíme naboso, potřebujete volné sportovní oblečení. 
Cvičební náčiní je v omezené míře k dispozici.
Instruktoři: Jana Ziegelheimová – 4. dan kendó a Vít Máliš – 
4. kyu kendó.
Další informace: Na tel. č. 721 146 351.




