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O víkendu 10.-12.6. se do slovenského Štúrova sjeli nejlepší pro-
gramátoři Baltíka z Česka, Slovenska a Polska, aby si změřili své 
síly. Bílinské děti samozřejmě nemohou na takových výpravách 
chybět i díky finanční podpoře našeho města.

Bílinští Baltíci doBývají Evropu

● Strážníci budou kontrolovat odpad živnostníků ● Bíliňané mohou volat na linku duševní tísně ● Jak to vypadá s obchvatem města ● 
Statečný strážník dostal ocenění ● Mladí se protančili kolem světa ● Aléská soutěží s Českou televizí ● Kristýna sklízí v kickboxu úspěchy ●

Cestovat z Bíliny není opravdu 
legrace, asi o 20 minut nás zdr-
želo  první návěstí hned za Bíli-
nou a už nám ujel mezinárodní 
rychlík v Ústí, na který jsme měli 
místenky. Leč vyprázdnili jsme 
kapsy  a situaci tím prozatímně 
vyřešili.  Do Štúrova jsme dora-
zili jen o dvě hodiny později, kde 
nás místo autobusu čekal jeden ze 
slovenských organizátorů svým 
vlastním autem, aby nás dopravil 
do školy. 
Cestu za ubytováním a za elek-
tronickými kartičkami po koupa-
lištích VADAŠ  jsme si už museli  
„s plnou polní“ došlapat po svých.  
V půl desáté večer jsme konečně 
všichni bydleli a dokonce i ve 
stejném areálu.
Sobota probíhala již tak, jak ji 
známe ze všech soutěží – zadání 
úloh, rozprava nad úlohami, kde 
se mohou soutěžící ptát, aby dob-
ře rozuměli zadání a pak hurá do 
učeben k počítačům. Děti měly na 

řešení úloh celé 4 hodiny, zadání 
měli všichni ve svém jazyce. Úlo-
hy byly již hodně náročné-také 
byly určeny programátorům, kteří 
se museli do mezinárodního finá-
le probojovat přes školní, krajská 
a celostátní kola. 
Odpoledne se děti mohly uvolnit 
v nádherném areálu koupaliště VA-
DAŠ, využít všech bazénů a atrak-
cí, které se přímo nabízely, ochutnat 
všechny možné zmrzliny, ledové 
tříště apod. Největší zájem byl o ba-
zén s vlnobitím a samozřejmě o to-
bogány a skluzavky.  Zatímco u nás 
pršelo, tak ve Štúrovu bylo 29°C 
a slunečno. Po večeři ještě byla 
možnost vypravit se přes Dunaj do 
sousedního Maďarska podívat se na 
baziliku v Ostrihomi. 
Soutěžící se nejvíce těšili na ne-
dělní ráno, kdy se konečně dozvě-
dí výsledky, které porota zpraco-
vávala až do pozdních nočních 
hodin. Hned po snídani vzali úto-
kem tělocvičnu, kde byly vysta-

vené ceny a mohli se podívat co 
by se jim líbilo. 
Chvíle napětí - a jako první za-
zněl název bílinského  MB týmu  
- Jakuba Černíka a Tomáše Pro-
cházky, kteří vyhráli nejprestiž-
nější studentskou kategorii .  Ještě 
jsme měli soutěžící v kategorii 
mladších žáků  tým s názvem 
Bíliňáci ve složení Matěj Špinka 

a Jaroslav Dvořák, kteří se v sil-
né konkurenci  umístili na velmi 
pěkném 8. místě. Škoda, že nemo-
hl jet i Lukáš Riedel z kat. starších 
žáků, který se rovněž nominoval, 
jeho místo ve finále obsadili ná-
hradníci ze Strakonic. 
Vítězům blahopřejeme a těšíme se 
v září na další programátory, kteří by 
je rádi následovali. Eva Klasová

Sedm svateb a z toho jedna v al-
tánku na Kyselce a v historických 
kostýmech. Opravdu zajímavá je 
bilance soboty 11. 6. a současně 
také oddávajícího – místostarosty 
města Bc. Zdeňka Rendla ml. Ten 
oddával vůbec poprvé ve svém 
životě a hned sedm obřadů za se-
bou! „Důležitého úkolu se zhostil 
opravdu výborně“, ohodnotila 
oddávací premiéru místostarosty 
matrikářka Miloslava Uhrová, 
která má se svatbami bohaté zku-
šenosti. Ocenila dokonalou při-
pravenost a originální přístup. 

Pokračování na straně 5

Bílina po dlouhé době zažila úrodu svateb

Bílinští borci Matěj Špinka, Jára Dvořák,  
Jakub Černík a Tomáš Procházka

Svatebčané v historických kostýmech, včetně oddávajícího místostarosty Bc. Zdeňka Rendla ml. a matrikářky Miloslavy Uhrové.
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Z deníku Policie ČR

O čem se chcete ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkrétního? „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

Vloupání dkioso ku objasněno
Po dvouměsíčním pátrání se policis-
tům podařilo dopadnout pachatele, 
který se začátkem dubna letošního 
roku vloupal v Bílině do kiosku 
na fotbalovém hřišti. Zloděj odci-
zil zboží v hodnotě přes osm tisíc 
korun, další tři tisíce stála oprava 
poškozených dveří. Teprve 19letý 
lapka už má s paragrafy zkušenost, 
za majetkovou trestnou činnost již 
byl v minulosti pravomocně odsou-
zen. Policisté muži sdělili podezře-
ní z přečinu krádeže, za který mu 
vzhledem k jeho trestní minulosti 
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Zmizely součástky z traktoru
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Hostomicích 
vloupal do garáže, ve které měl 
majitel zaparkovaný traktor. Lap-
ka z ní následně odcizil součástky 
a náhradní díly k traktoru v hodnotě 
téměř 36 tisíc korun. 

Zadržen na místě činu
V policejní cele skončil 30letý muž, 
který se v Chotějovicích vloupal 
do prostor bývalé diskotéky. O půl 
čtvrté ráno přijali policisté ozná-
mení o vniknutí do objektu a ihned 
vyjeli na místo. Při prohlídce místa 
činu hlídka vypátrala zloděje, který 
se skrýval uvnitř budovy. Lapka ani 
nestačil nic odcizit a na jeho rukách 
už zaklapla policejní pouta. Zadr-
ženému bylo sděleno podezření ze 
spáchání přečinu krádeže ve stadiu 
pokusu, za který ho může soudce 
poslat až na dva roky do vězení.
 

Výsledky  
dopravně bezpečnostní akce 
V pátek proběhla na Teplicku do-
pravně bezpečnostní akce. Policisté 
v jejím průběhu zkontrolovali 120 
motorových vozidel a zjistili 16 
přestupků. Nejčastějšími prohřeš-
ky bylo nepoužití bezpečnostních 
pásů a nevyhovující technický stav 
kontrolovaných vozidel. Dvou pře-
stupků se dopustili cyklisté, v jed-
nom případě bylo u řidiče zjištěno 
požití alkoholických nápojů před 
jízdou. Jeden řidič seděl za volan-
tem osobního vozidla, ačkoliv má 
pravomocným rozhodnutím vyslo-
ven zákaz řízení motorových vozi-
del. Celkem byly uděleny blokové 
pokuty za 9 600 korun, jeden pří-
pad byl oznámen k projednání na 
příslušný magistrát.

Řídil, přestože to měl zakázané
Až na tři roky do vězení může po-
slat soudce 41letého muže z Bíliny, 
kterého policisté kontrolovali při 
řízení osobního vozidla. Řidiči byl 
totiž pravomocným rozhodnutím 
vysloven zákaz řízení všech moto-
rových vozidel a to až do roku 2012. 
Hříšníkovi bylo sděleno podezření 
z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, jeho vyšet-
řování probíhá na svobodě. 

Z buňky odcizil elektrické nářadí
Neznámý zloděj vytvořil v drátě-
ném plotu u pozemku v Hrobčicích 
díru o rozměru 50 x 60 cm, kterou 
vlezl dovnitř. Na pozemku pak 
vypáčil vstupní dveře do zahradní 
buňky, odkud si odnesl mimo jiné 
3 elektrické flexy, elektrickou vrtač-
ku, elektrickou pilu, brusku a další 
podobné náčiní. Dále se mu hodil 
ještě měděný kabel o délce 100 me-
trů a prodlužovací kabely. Celkem 
svým jednáním způsobil pachatel 
škodu téměř 50 tisíc korun.

Z garáže zmizely pruty
Neznámý pachatel se vloupal do ga-
ráže v Bílině. Poškodil elektronické 
uzavírání garážových shrnovacích 
vrat a následně vnikl do garáže, 
ze které odcizil 2 kusy rybářských 
prutů ,1kus rybářské tašky na pruty 
a tašku s rybářským stojánkem. Ma-
jiteli vznikla škoda 6700,-Kč.
 

Neznámý vandal poškodil stromy
Vandala, který poškodil stromy, hle-
dají policisté. Podél komunikace E 
442 v úseku Bílina-Liběšice poško-
dil zatím neznámý člověk 56 kusů 
okrasných vysazených stromků, kdy 
u stromků došlo k poškození hlavní-
ho kmene (zlomení) a tento stromek 
je nadále nevhodný k dalšímu pěsto-
vání. Ředitelství silnic a dálnic tak 
vznikla škoda téměř 350 tisíc korun. 
Po vandalovi pátrají bílinští policisté.

Ostraha zadržela zloděje
Ke krádeži železných válečků došlo 
v prostoru dolů Bílina. 42letý cizi-
nec vnikl do areálu dolů a odcizil 15 
kusů železných válečků. Přitom ho 
však zadržel pracovník bezpečnost-
ní agentury. Firmě tedy nevznikla 
žádná škoda a zloději bylo sděleno 
obviněné z přečinu krádeže. S krá-
dežemi v areálu dolů se policisté 
setkávají poměrně často, je zde totiž 
materiál, který zloději lehce zpeněží 
ve sběrnách.

Zloděj kabelů měl smolný den 
Skutečně smolný den měl zloděj, 
který si vyhlédl kabelové vedení 
v areálu jednoho z objektů v ma-
jetku města Bíliny. Nejenže si ze 
své zlodějské výpravy nic neod-
nesl, ale byl bílinskými strážníky 
zadržen přímo při činu, a jelikož 
se nejednalo o jeho první zloděj-
nu, skončil v policejní cele. 

Případ se stal ve středu 8. června, 
kdy v časných ranních hodinách vy-
hlásil pult centralizované ochrany 
Městské policie Bílina signál o na-
padení ochrany kabelového vedení. 
Strážníci, kteří na místo okamžitě 
vyjeli, tak již předem znali přesné 
místo, kde se kabely staly předmě-
tem zájmu zloděje. Pro hlídku pak 
nebyl téměř žádný problém překva-
peného pachatele zadržet. Zásah byl 

tak rychlý, že zloděj neměl šanci ani 
zapírat, natož utéct. Jak uvedl jeden 
ze zasahujících strážníků, pachatel 
byl opravdu překvapen, když zjistil, 
že i kabelové vedení objektu je před 
odcizením ochráněno alarmem. Za-
drženému, který byl v minulosti již 
za majetkovou trestnou činnost od-
souzen, hrozí trest odnětí svobody 
v sazbě od šesti měsíců až do tří let.
 František Krejčí

Linka duševní tísně 476 701 444
Pohotovost pro bolavou duši 
– dnes o znásilnění
Linka duševní tísně, dobrý večer… Dobrý večer… já nevím, 
jak začít, je to všechno tak složité. Dneska se mi udělalo zle, 
když partner přišel domů s novým tetováním. Jsme spolu už 
dva roky a já mu prostě nemůžu říct, že stejné tetování měl 
chlap, který mne před čtyřmi roky znásilnil ve vlaku. Dodnes 
se mi o tom zdá a mužů se bojím, i s přítelem jsem se sbližovala 
těžko a pomalu. A teď to tetování, já se na něj nemůžu podívat, 
je mi hned zle. Vyprávěním se prolíná pláč a hovor s pracovni-
cí Linky duševní tísně se pomalu rozvíjí…

Odborníci říkají, že zkušenost 
se znásilněním má daleko větší 
množství žen, než si myslíme. 
Oběti si totiž často děsivý záži-
tek nechávají pro sebe. Jednak 
je pro ně představa, že by se 
ve vzpomínkách měly záměrně 
k činu vracet a ještě o tom vy-
právět, neúnosně traumatizující, 
jednak se stydí nebo bojí ostu-
dy. Přece jen se kromě trestného 
činu jedná taky o mimořádně 
intimní věc. Spojenou navíc 
s pocity ponížení, hrůzy, boles-
ti, bezmoci, špíny, zneužití, ne-
mluvě o strachu z nákazy či ne-
chtěného otěhotnění. A i když se 
jedná o trestný čin, ve kterém je 
žena obětí, tak bohužel je znásil-
nění stále často považováno i za 
jakési stigma pro dotyčnou oběť 
a její rodinu. 
Před rokem 2001 se jako zná-
silnění posuzovala jen soulož 
vykonaná na ženě proti její 
vůli, takže třeba přinucení 
k orálnímu či análnímu sexu 
bylo klasifikováno pouze jako 
omezování osobní svobody 

s výrazně nižší trestní sazbou. 
Je to s podivem, protože obě-
ti může takový zážitek silně 
poznamenat další život. Dnes 
už naštěstí je trestná jakákoliv 
sexuální aktivita uskutečněná 
proti vůli ženy - což ale bohu-
žel neznamená, že by se tahle 
temná stránka lidské sexuality 
neodehrávala. Pracovníci Lin-
ky duševní tísně vyslechli dost 
příběhů na toto téma, všechny 
ale samozřejmě zůstávají „uza-
mčeny“ na pracovišti a chráně-
ny anonymitou, jako je tomu 
u všech hovorů s klienty, kteří 
se na Linku obrátí: volající se 
nemusí představovat, číslo 
jeho telefonu se nezobrazu-
je, hovory nejsou nahrávány, 
vše zůstává jen mezi klientem 
a pracovníky. Na lince platí, že 
každý hovor je originálem, pro-
tože „je šitý na míru“ dotyčné-
mu volajícímu, jeho problému 
a jeho představám o možném 
řešení. Obecně se dá říct zhruba 
následující:
 pokračování na straně 9
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Dlouhou řadu let se snaží město 
Bílina o vybudování obchvatu. Již 
v roce 1979 bylo vypracováno 16 
variant možného obchvatu města, 
včetně několika variant průtahu. 
V roce 1994 bylo vše ukončeno peč-
livým výběrem tzv. „Východního 
obchvatu“, varianty vedoucí dopra-
vu východně okolo města. Tato vari-
anta jako jediná umožňuje odvedení 
kamionové dopravy i ze silnice č. 
II/257. V roce 1994 tedy byl „Vý-
chodní obchvat“ zakomponován 

i do Územního plánu města Bíliny, 
kde je dodnes v nezměněné podobě. 
Od té doby se město pokoušelo ne-
úspěšně o jeho realizaci, až do roku 
2005, kdy na základě osobních jed-
nání pana starosty Josefa Horáčka 
s ministrem dopravy Ing. Šimonov-
ským byl schválen investiční záměr, 
a byly zahájeny přípravné práce této 
akce. V roce 2006 bylo zahájeno 
řízení o posuzování vlivu stavby 
na životní prostředí (EIA), které je 
v současné době dokončeno. 

Další etapou tedy budou projekto-
vé práce. „Východní obchvat“ řeší 
hlavně odvedení kamionové dopra-
vy z centra města, čímž dojde k eli-
minaci zplodin výfukových plynů, 
ke snížení prašnosti vzniklé nad-
měrným automobilovým provozem, 
a tím i snížení zdravotních rizik s tím 
spojených. „Východní obchvat“ 
je opravdu varianta nejvhodnější, 
ale i tato varianta má svou stinnou 
stránku, a to v místě zahrádkářské 
kolonie. Toto místo je z celého ob-

chvatu asi to necitlivější, ale zástupci 
města se budou snažit při projekto-
vých přípravách udělat vše proto, 
aby zásah v tomto místě byl co 
nejšetrnější. „Před námi je celá řada 
jednání s projektantem a věříme, že 
se nám podaří v této lokalitě najít 
ideální řešení, tak aby byli občané 
města Bíliny spokojeni,“ vysvětlil 
Miloslav Jedlička, vedoucí odboru 
dopravy. Zástupci města budou při 
tvorbě projektu prosazovat podobu, 
která by se co nejméně dotkla života 
občanů města i životního prostředí. 
Řešením by bylo umístnit některé 
úseky obchvatu pod zem, především 
část sousedící se zahrádkářskou ko-
lonií a obydlenou částí Pražského 
Předměstí. V místech, kde obchvat 
prochází přírodní krajinou, je důle-
žité vybudovat několik úseků, kde 
silnice povede tunelem, aby zde 
nebyl znemožněn volný pohyb bez 
vstupu do vozovky. V následujících 
třech letech by měli v Bílině půso-
bit projektanti, vykupovat pozemky 
a připravovat podklady pro projek-
tovou dokumentaci.
Bohužel v současné době je bu-
doucnost obchvatu v rukou dalšího 
ministra, případně jeho náměstka. 
S ministerstvem město pravidelně 
komunikuje a bude se snažit o přesu-
nutí plánu výstavby obchvatu z nově 
stanoveného roku 2025 na původní 
rok 2017. Bílina si odlehčení od hus-
té dopravy opravdu zaslouží.

Miloslav Jedlička, Jana Šimková

Kontejnery jsou poté 
přeplněny a pro běžné-
ho občana tak nastává 
problém. Jak vyplývá 
z vyjádření ředitele bí-
linských strážníků Pav-
la Ryjáčka, bude se jed-
nat o kontrolní akci, která 
bude probíhat v dlouhodo-
bém horizontu. Kontroly budou 
prováděny na základě informací Měst-
ských technických služeb Bílina. MTSB 
v poslední době zaznamenaly zvýšené 
množství nelegálních odpadů, které do 
kontejnerů nebo vedle nich ukládají 
živnostníci či podnikatelé. Tito s nej-
větší pravděpodobností nemají smlou-
vy o likvidaci odpadu s žádnou firmou 
oprávněnou k likvidaci odpadu, a proto 
odpady ukládají načerno do kontejnerů 
či popelnic určených pro občany nebo 

dokonce i vedle těchto 
nádob. Jde o protipráv-
ní jednání, které je na-
víc prováděno na úkor 
občanů Bíliny, jenž za 
svoz odpadu řádně platí 

poplatky. Městská poli-
cie na základě informací 

MTSB a z vlastních poznat-
ků vytipovala ke kontrole několik 

subjektů. Odbor životního prostředí bude 
nyní za asistence strážníků postupně pro-
věřovat, zda tyto subjekty mají smlouvu 
o likvidaci odpadu s městem potažmo 
s MTSB či jinou oprávněnou firmou 
a zda odpady skutečně a řádně podle 
smlouvy likvidují. V případě zjištění 
protiprávního jednání ze strany podnika-
telů je odbor životního prostředí opráv-
něn uložit ve správním řízení pokutu až 
do výše 300 000 Kč. František Krejčí

ČEZ plánuje odstávku vody 
na polovinu června

Na přípravu preventivní údržby a případné následné 
opravy všech svých primárních a sekundárních rozvo-
dů se v současné době připravuje ČEZ Teplárenská, 
a. s. Proto i letos proběhnou během prázdninových 
měsíců letní odstávky, jejichž smyslem je  kontrola 
všech parovodů, horkovodů, výměníků a dalších za-
řízení, které jinak v průběhu celého roku zajišťují 
bezproblémové a bezpečné vytápění a ohřev vody pro 
všechny zákazníky společnosti.

„Termíny odstávek jsou naplánovány tak, aby jednotlivé 
úseky byly vždy odstaveny pouze na velmi krátkou dobu, 
nutnou ke kontrole technického stavu zařízení a případ-
ným preventivním zásahům či doplnění ucpávek arma-
tur,“ říká Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenská, 
a. s. Jak vysvětlil blíže, důvodem všech odstávek na se-
veru Čech jsou opravy, revize a diagnostika technického 
stavu horkovodů a parovodů a dále nutné opravy zdrojů 
tepla tak, aby byla v následujícím topném období zajiště-
na vysoká spolehlivost dodávek zákazníkům.

Letní odstávka vody v Bílině
10.-15. 7.

Odstávka centrálního napáječe z Elektrárny Ledvice;
týká se lokalit Za Chlumem, Teplické předměstí, 

město Střed a sídliště SuNN
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

jak to 
vypadá 

s obchvatem 
města? 

V Bílině budou kontrolovat 
ukládání odpadu živnostníky

Strážníci Městské policie Bílina společně s pracovníky odboru životního 
prostředí se v příštích dnech zaměří na kontroly odpadu produkovaného 
živnostníky a podnikatelskými subjekty. Kontroly budou prováděny na zá-
kladě množícího se nešvaru, kdy živnostníci či podnikatelé za svoz odpadu 
neplatí a odpad ukládají do kontejnerů na úkor platících občanů Bíliny. 
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Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v I. pololetí 
2011 je 30. 6. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

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

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

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

Pravidla pro 
zveřejňování příspěvků 
v Bílinském zpravodaji

1.  Uzávěrka je vždy ve středu 
před redakční radou – pro 
příští číslo, které vy-
jde 7. července, se jedná 
o středu 29. června. 

2.  Jedna  akce (příspěvek) – 
maximálně 30 řádek stro-
jopisu – velikost písma 12, 
obrazová příloha – u velké 
akce max. 4 fotografie

3.  U odpovědí na dotazy – 
max. 10 řádek strojopisu 
– velikost písma 12

Skladba zpravodaje:
Strana 1: Jedna či dvě nej-
důležitější či zajímavé akce
Strany 2-5: Události a in-
formace z města, příspěvky 
odborů, org. sl. města, pří-
spěvkových organizací
Strany 6-7: Kulturní událos-
ti, události s fotkami, které 
vyniknou v barvě
Strana 8: Kulturní servis, 
upoutávky na kulturní akce, 
plakáty apod.
Strana 9: Různé
Strana 10: Usnesení rady 
města případně zastupitelstva
Strany 11-12: Sport

Anonymní příspěvky nebu-
dou uveřejněny. Konečné 
slovo k otištění příspěvků 
a skladbě Bílinského zpravo-
daje má redakční rada.

usnesení Místního 
sněmu ODS v Bílině 
ze dne 16. 6. 2011: 

MS ODS Bílina vypovídá do-
hodu o podmínkách vzájemné 
povolební spolupráce, která 
byla uzavřena dne 24. 11. 2010. 

Rostislav Aulický, 
předseda MS ODS

Starosta Bíliny Josef Horáček předal strážníkovi Městské policie v Bílině Davidu Ferencovi finanční šek, kterým 
ocenil jeho významnou zásluhu při záchraně života muže, který se v polovině května téměř utopil v řece Bílině.

Dramatická záchrana života se 
odehrála 14. května, kdy hlídka 
strážníků MP Bílina byla přivolá-
na k případu muže, který v blíz-
kosti řeky Bíliny zkolaboval a poté 
spadl ze srázu do koryta řeky. 
Strážník Ferenc za pomoci svých 
kolegů a občanů, kte-

ří se před příjezdem hlídky po-
koušeli muže oživit, vynesl po-
stiženého na břeh a ihned začal 
s resuscitací. Vzhledem k tomu, 
že muž již delší dobu neměl sr-
deční činnost, hodlali strážníci 
použít mobilní defibrilátor, který 

bílinská městská 
policie před ča-
sem zakoupila. 
K jeho použití 
však již nedo-
šlo, neboť re-
suscitace stráž-

níka Ference byla úspěšná a po-
stiženému byla obnovena srdeční 
činnost. 
Podle skromného vyjádření strážní-
ka David Ference by se obdobným 
způsobem prý zachoval každý. Ve-
dení bílinské městské policie v čele 
se starostou Josefem Horáčkem se 
však přes jeho skromnost rozhodlo 
tento příkladný čin ocenit. Stráž-
ník Ferenc za záchranu lidského 
života obdržel z rukou starosty šek 
se sympatickou finanční částkou.
 František Krejčí

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

policie před ča
sem zakoupila. 
K

Dobrý den,
nemám nic proti lidem z Asie, ale 
některé části své kultury by měli 
nechat ve své domovině. A pokud 
nemají dostatek sebereflexe oni,  
má ji mít někdo za ně! Nechápu, 
že kompetentní lidé nechají šířit 
tuto slamovou architekturu. Pro-
sím o veřejnou odpověď. 

Daniel Hendrych

Odpověď redakce:
Objekt, ve kterém se Vámi uve-
dený „obchod“ nachází, nepatří 
městu, ale soukromému subjektu. 
V případě, že se jedná o oprav-
du nevzhlednou úpravu, která 
výrazně kazí charakter města, 
může město zasáhnout. Věřím, že 
po zveřejnění příspěvku se ma-
jitel objektu postará o nápravu. 
V případě, že tomu tak nebude, je 
možné upozornit místně přísluš-
ný stavební úřad.
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Bílina po dlouhé době zažila úrodu svateb

Systém varování a vyrozumění – zkoušky sirén
Po několika dotazech obyvatel města ohledně změny pořadí při zkoušce sirén tak, aby nejprve zaznělo mluvené slovo a následně zvuk 
sirény, vám přinášíme několik informací. 

DÍVÁTE SE?
Různé akce v reportážích 

z Bíliny můžete vidět ve vy-
sílání REGIA TV. Najděte si 
je na kabelové televizi UPC 
Express a také na internetu  

na www.regia.tv

Celý systém varování a informování 
je daný legislativně. Zkoušky zvuku 
sirén a následné slovní hlášení celo-
státně provádí Generální ředitelství 
hasičského záchranného sboru ČR 
/dále jen GŘ HZS/na základě z. č. 
239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a vyhlášky mi-
nisterstva vnitra /dále jen MV/ č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádě-
ní úkolů ochrany obyvatelstva. Dle 
z. č. 239/2000 Sb. MV plní úkoly 
v oblasti přípravy na mimořádné 
události, integrovaného záchranné-
ho systému a ochrany obyvatelstva. 
Při plnění těchto úkolů mimo jiné 
MV zajišťuje a provozuje jednotný 
systém varování a vyrozumění, sta-
noví způsob informování právnic-
kých a fyzických osob o charakteru 

možného ohrožení, připravovaných 
opatřeních a způsobu a době jejich 
provedení.  Tyto úkoly na základě 
uvedeného zákona plní za MV GŘ 
HZS. 
Každou první středu v měsíci 
probíhá na celém území repub-
liky akustická zkouška provo-
zuschopnosti celého systému va-
rování. Ve 12.00  hodin se sirény 
rozezní zkušebním nepřerušova-
ným tónem po dobu 140 sekund. 
Následně u elektronických sirén 
jsou občané o zkoušce vyrozumě-
ni také hlasově.
Sirény při této akustické zkoušce zní 
jinak, než jediný a jedinečný varov-
ný signál – všeobecná výstraha.
Obyvatelstvo je v případě hrozby 
nebo vzniku mimořádné události va-

rováno především prostřednictvím 
varovného signálu „Všeobecná vý-
straha“. Tento signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 
vteřin a může zaznít třikrát po sobě 
v cca tříminutových intervalech. Po 
tomto signálu bezprostředně násle-
duje mluvená tísňová informace, 
kterou se sdělují obyvatelstvu údaje 
o bezprostředním nebezpečí vzniku 
nebo již nastalé mimořádné 
události a opatření k ochraně 
obyvatelstva. K poskytová-
ní této tísňové informace 
se využívá i koncových 
prvků varování, které jsou 
vybaveny modulem pro 
vysílání hlasové informace. 
Následně může být obyva-
telstvo informováno i sdělovací-

mi prostředky (rozhlasem, televizí, 
místním rozhlasem), tzv. mluvícími 
sirénami, vozidly složek integro-
vaného záchranného systému nebo 
jiným způsobem o tom, co se stalo 
a co se má v takovém případě dělat.
 Bártová Yvona, 

MěÚ Bílina, Krizové řízení

Dokončení ze stany 1
Sobotní úroda svateb byla opravdu 
neobvyklá. V poslední době totiž 
počet svateb v Bílině, stejně tak 
jako v celé republice, klesá. Podle 
matrikářky je obvyklá jedna či dvě 
v oddávací den, ale sedm svateb za 
sebou nezažila Bílina již dlouho. 
V letošním roce od ledna do květ-
na proběhlo dohromady pouhých 
sedm svatebních obřadů, stejný po-
čet, jaký se v sobotu 11. 6. odehrál 
během jediného dne.
Po klasických svatbách na měst-
ském úřadě následovala opravdová 
třešinka na sobotním svatebním 
dortu, ženich, nevěsta i většina sva-
tebčanů v historických kostýmech 
a svatba v altánku na Kyselce. Stálo 
to opravdu za to. Na povel – výstřel 
z děla - přivezl nevěstu k altánku 
kočár s koňmi. Šílený zvuk děla do-
provázel i první manželský polibek. 
Průběh svatby byl jinak klasický 
a novomanžel tak kromě půvabné 
manželky získal, byť jen dočasně, 
symbolickou kouli na nohu.  Jak vů-

bec nápad na takovou svatbu vzni-
kl? Novomanžel, byť Chomutovák, 
je členem Historického spolku měs-
ta Bíliny. Jeho přátelé mu tak připra-
vili opravdu originální svatební den. 
„Zabýváme se historií, jezdíme na 
různé akce, tak jsme to pojali trochu 
ve skotském stylu, období sedmileté 
války. Pro tento nápad jsme získa-
li ještě spoustu dalších přátel, kteří 
sem přijeli, aby nám s uspořádáním 
svatby pomohli. Děkujeme i městu, 
které nám pomohlo a nechalo nás 
v altánku svatbu uskutečnit,“ vy-
světlil Petr Voit, vedoucí Historické-
ho spolku města Bílina. Altánek na 
Kyselce si vybrali příznivci historie 
kvůli tomu, že zde pořádají mnohé 
akce a mají to tu prostě rádi. 
Pokud mají snoubenci fantazii 
a speciální přání na svůj svateb-
ní den, může jim po dohodě vyjít 
městský úřad vstříc. Paní matrikář-
ka s panem místostarostou se sho-
dují, že pokud to jen trochu půjde, 
rádi pomohou snoubencům naplnit 
jejich představy. Ať již v podobě 

obřadů v různých kostýmech či 
uskutečněním svateb na netradič-
ních místech. „Když si lidé budou 
přát vzít se na Bořni, rád je oddám 
i tam,“ řekl s úsměvem místostaros-
ta. Paní matrikářka dodala, že v pří-
padě Bořně může být maximálně 
trošku problém, že polovina kopce 
patří k Mostecku. „Svatba by tak 
samozřejmě musela proběhnout na 

té naší straně, blíž Bílině,“ vtipně 
doplnil místostarosta Rendl. Ma-
trikářka Miloslava Uhrová zažila 
v Bílině již mnoho a mnoho svateb, 
tu v historických kostýmech však 
považuje za jednu z nejoriginálněj-
ších a nejzajímavějších.

Školáky čeká vysvědčení a dva měsíce prázdnin
Ve čtvrtek 30. června se školáci konečně dočkají, dostanou vysvědčení a pak si mohou užívat dvoumě-
síčního klidu. Někteří se na vysvědčení těší, protože za něj od rodičů mají kolikrát mnoho slíbeného. 
Bohužel jsou i takové děti, pro které bude poslední školní den nepříjemný. Na vysvědčení se jim objeví 
horší známky, než si přejí jejich rodiče a je zle. Mnozí rodiče na známkách svých dětí až přehnaně lpí 
a tím děti stresují. Výjimkou nejsou ani různé menší či větší často opravdu velmi neúměrné tresty. Je to 
nutné? Úspěch v budoucím životě ve většině případů nezávisí na žádných známkách. To by si měli rodi-
če uvědomit a respektovat své dítě s jeho schopnostmi a dovednostmi. Každoročně tak v den vysvědčení 
drnčí telefony na linkách důvěry a jejich pracovníci řeší strach dětí jít domů se špatným vysvědčením 
a mnohdy bohužel i kruté následky nepřiměřené reakce rodičů. Přejeme tak školákům dobré známky na 
vysvědčení a přidáváme zprávu pro rodiče: I Albert Einstein propadal ve škole z několika předmětů!
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Cesta kolem světa za 110 minut

Poškola na Lidické se líbila
Jaké to je být ve škole po škole 
si během pátku a soboty v mi-
nulém týdnu vyzkoušelo 40 žáků 
4.-7. ročníku ZŠ Lidická.  „Po-
škola“, jak byla akce nazvána, 
byla připravena Městskou policií 
v Bílině spolu se ZŠ Lidická a za-
měřila se na prevenci bezpečné-
ho a správného chování . Výuka 
probíhala hravou, interaktivní 
formou a byla prokládána spor-
tovními a zábavnými soutěžemi, 
které prověřily tělesné, ale i rozu-
mové schopnosti žáků. Nechybě-
la ani noční stezka odvahy, která  
podle názvu vypadala strašidelně, 
ale skončila všeobecným veselím.

V sobotu mezi děti zavítali psovo-
di městské policie  spolu se svými 
svěřenci a předvedli jim, co všechno 
policejní psi dokážou. Žáci si mohli 
prohlédnout služebnu městské po-
licie s kamerovým systémem i její 
novou mobilní část.
Domů děti odcházely trochu una-
vené, ale plné zážitků a hlavně 

spokojené. Akce se jim moc líbila 
a rády by si jí v příštím školním 
roce zopakovaly. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat strážníkům měst-
ské policie v Bílině p.Františku  
Krejčímu i jeho kolegyni p Radce 
Sládkové za skvělou organizaci ví-
kendu a nadstandardní práci, kterou 
ve svém volném čase s dětmi odvá-

dějí, jejich kolegům za vstřícnost 
a podporu při zajištění  nejen této 
akce a samozřejmě svým kolegy-
ním Mgr. Fryčové a Mgr. Kuncové 
za obětavost a volný čas, který dě-
tem věnují.
Těším se spolu s dětmi na další po-
školu. Marie Sechovcová,

ZŠ Lidická, Bílina

Pod názvem Cesta kolem světa se 
uskutečnilo závěrečné vystoupe-
ní tanečního oboru. Šlo však spíše 
o komponovaný program, kdy ta-
neční čísla byla uváděna scénkami 
a písničkami již léty velmi dobře se-
hrané moderátorské a herecké dvoji-
ce Veroniky Duchoslavové a Adama 
Šmejkala. Jim ještě vypomohli dětští 
herci z mosteckého sdružení „HaD 
v Cirkuse“. Úvodem se v krátkém 
bloku představily děti z hudební 
přípravky. Potom již byli diváci po-
zváni na náročný, ale zábavný výlet. 
Postupně navštívili Rakousko, Fran-
cii, Itálii. V Egyptě se setkali s pra-
vou mumií, prošli Afrikou, Indií, 
Japonskem. Taneční návštěvě Ruska 

předcházela nezapomenutelná 
písnička Nastěnky v podání 
V. Duchoslavové. Naopak 
virtuózní hru na kyta-
ru předvedl A. Šmejkal 
v úvodu k tanečnímu 
číslu situovanému do 
Španělska. 
V programu vystoupi-
lo přes padesát žákyň 
a žáků tanečního oboru. 
Diváci jistě ocenili nejen 
nápaditou choreografii 
učitelky Petry Běláčové 
a velmi podařené provedení 
všech tanečních čísel, ale také 
kostýmy a líčení. Koncert byl zá-
roveň absolventským vystoupením 

pěti dívek ukončujících stu-
dium 1. a 2. stupně. Ně-

kolikaměsíční příprava 
na slavnostní pod-
večerní vystoupení 
přinesla své ovoce. 
Navíc propojení ta-
nečních čísel a hra-
ných vstupů dle 
scénáře A.Šmejkala 
bylo velmi dobrým 

oživujícím a stmelu-
jícím nápadem. 

Věřím, že na červno-
vou Cestu kolem světa 

s bílinskou ZUŠkou zů-
stanou divákům příjemné 

vzpomínky. Jiří Kopa

Foto: Václav Weber

Pan Jules Verne by se podivil, že na cestu kolem světa již dávno není zapotřebí 80 dní, ale stačí desítky minut. Účastníci kon-
certu tanečního oboru bílinské ZUŠky toho byli v městském divadle svědky. 

Blahopřání
Dne 24. 6. 2011  
se dožívá významného 
životního jubilea 80 let 

pan Josef Šajner
z Bíliny.

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat svému tatínkovi 
za lásku, obětavost 
a pochopení a popřát mu 
do dalších let mnoho štěstí 
a zdraví. 

S láskou dcera Míla 
a celá její rodina
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Na Základní škole Aléská natáčela Česká televize

Závody za námi a spousta práce před námi

Základní škola Aléská soutěží o titul Nejlepší česká škola v soutě-
ži, která bude probíhat v České televizi. Vybojovala si v nomina-
ci postup mezi tři nejlepší  školy Ústeckého kraje. Před týdnem 
přijel do školy filmový štáb natočit spot o škole, o práci učitelů 
a žáků, který bude odvysílán v České televizi na podzim.

Soutěž je podporována MŠMT 
ČR a jejím cílem je: 
•  Zatraktivnit a popularizovat výuku 

na základní škole. Ukázat dobré 
příklady z praxe. 

•  Prezentovat široké veřejnosti in-
spirativní metody, přístupy a po-
můcky při výuce na základních  
školách. 

•  Prezentovat široké veřejnosti vý-
sledky, kterých lze dosáhnout na 
základní škole. 

Další informace lze získat na www.
nejlepsiceskaskola.cz
Ředitelka školy Božena Holková 
společně se svou zástupkyní Dag-
mar Axamitovou uvedly, že k při-
hlášení do soutěže je vedla snaha 
porovnat, jak si „jejich“ škola stojí 
v porovnání s ostatními. 
V nominaci, která probíhala v Praze, 
škola zaujala svou neobvyklou pre-
zentací, ve které formou hrané scén-
ky představují rodiče svým dětem 
– příštím prvňáčkům, jakou školu 
jim vybrali. Na přípravě prezentace 

se podílel tým učitelů a vedení školy 
společně se žáky školy.  Z postupu 
měli všichni velkou radost. 
Následovalo natáčení, které probí-
halo celý den. Paní režisérka si pře-
dem sama vybrala dvě průvodkyně 
z deváté třídy – Nikolu a Lucii, které 
provedly filmový štáb školou. Nej-
dříve navštívili jednotlivé vyučova-
cí hodiny – např. výuku angličtiny 
v jazykové laboratoři, hodinu dě-
jepisu, fyziky, pracovních činností, 
tělesné výchovy, informatiky apod. 
Následovalo natáčení tzv. ideální 
hodiny. Tato hodina byla natočena 
v celém rozsahu běžné vyučovací 
hodiny. V 5.C probíhala generálka 
divadelního představení (mimocho-
dem autoři jsou žáci této třídy), kte-
ré bylo součástí programu na vítání 
prvňáčků. Generálka byla také paní 
režisérkou do natáčení zahrnuta. Ani 
večer nebyl ve škole klid. Natáčelo 
se v tělocvičnách i na hřišti, dokon-
ce i ve cvičné kuchyňce. Uskutečnil 
se totiž dlouho připravovaný projekt 

1.C – Adaptace žáků 1. třídy na ško-
lu v přírodě. Celý večer až do pátku 
do oběda s dětmi strávily i průvod-
kyně Nikola s Luckou. 
Od září by měly být v České televizi 
prezentované každý týden tři  školy 
a ta škola, která získá nejvíce hlasů 
postoupí do finále, které bude Česká 
televize vysílat přímým přenosem. 
Každou školu bude před hlasová-
ním hodnotit také odborná porota.
A o co se vůbec soutěží? Výherce 
získá celý milion korun. „Je to pro 
nás samozřejmě zajímavá výhra, 
ale není  prioritní,“ vysvětluje ředi-
telka školy, „ Vyhrát může jenom 
jedna škola, inspirovat se můžeme 
všichni.“ „Nepřihlásili jsme se určitě 
kvůli výhře, ale proto, abychom ně-
jakým způsobem měli srovnání s ji-

nými školami. Všichni ve škole jsme 
přesvědčeni, že máme co ukázat, 
protože naši učitelé odvádějí  spous-
tu zajímavé práce pro žáky, často 
i nad rámec svých pracovních po-
vinností a myslíme si, že by  to měla 
veřejnost vědět“ dodává zástupkyně. 
Nyní budeme čekat, jak si režisérka 
s natočeným materiálem poradí a jak 
bude celá prezentace vypadat.
O tom, že štáb České televize strávil 
na Aléské příjemný den není po-
chyb, a to především
díky přátelské atmosféře s pohodo-
vými žáky i učiteli, kteří na svou 
školu nedají dopustit. 
Na přesný termín vysílání a možnost 
hlasovat upozorníme, aby mohli Bí-
liňané svými hlasy  školu v soutěži 
podpořit. Jana Šimková

V letošní sezóně Dům dětí a mládeže v Bílině na soutěžích zastupovala tři družstva, nejmladší skupina Cvrček a naše dvě 
ostřílená družstva Caviky a Cik – Cak. Naším největším úspěchem byl postup na MČR v Aerobik Team Show, kde jsme 
byli jediným zástupcem DDM a rozhodně jsme se mezi ostatními profi týmy neztratili a ukázali jsme všem, že aerobik jde 
dělat na vysoké úrovni i pod hlavičkou DDM jako zájmový kroužek. 

V lednu se v Brně konalo Mistrov-
ství České republiky v Aerobik 
Team Show, kde skupina Cik Cak se 
svojí sestavou Taneční soutěž vybo-
jovala krásné třetí místo a skupina 
Caviky obsadila ve  veliké konku-
renci 10. místo.
 Následovaly další soutěže v prů-
běhu celého školního roku,  např. 
v Praze,Hradci Králové, Děčíně, 
Kutné Hoře, Kralupech nad Labem 

atd. Celkem jsme se zúčastnili jede-
nácti soutěží a přivezli jsme si 3x 
1. místo, 8x 2. místo a 4x 3. místo.
V aerobikových kruzích se bílinská 
družstva Caviky a Cik – Cak  již 
stala pojmem, u soupeřů obě tato 
jména budí respekt a uznání.
Ve čtvrtek 2. 6. jsme se s dětmi 
a aerobikem pro tuto sezónu roz-
loučili a opět se v plné síle a s no-
vým elánem sejdeme v srpnu na 

soustředění v Nové Vsi nad Ni-
sou, kde budeme již připravovat 
sestavy na novou závodní sezónu. 
Poděkování patří všem rodičům 
a zvláště pak těm, kteří s námi na 
závody jezdili a pomáhali nám 
s dětmi. 
Rádi bychom ještě jednou poděko-
vali našim sponzorům, kteří nám 
svým finančním příspěvkem po-
mohli zrealizovat ušití 36 kostýmů 

pro děti z obou skupin.Velmi dě-
kujeme: Severočeské doly a.s., SD 
– 1. strojírenská a.s., město Bílina, 
Petr Arpáš s.r.o., Martin Köhler, 
Miroslav Adamec, Ing. Petr Rosen-
kranz, Mgr. Zdena Hanzlíková, Sta-
nislav Tejček – Elektroservis, Miro-
slav Svoboda, Petr Váňa,Mechanika 
Teplice, Paul nábytek s.r.o.

Věrka Ryjáčková 
a Petruška Rosenkranzová
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Kulturní servis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Neděle 26. červen - 15.00
RANGERS – 45 let

Koncert známé české kapely.
Kapela Rangers Band vznikla na konci roku 2005 

z většiny bývajících členů skupiny Rangers – Plavci (Jirka 
Kaleš, Honza Podjukl a Luboš Řehák), když na turné po 
jihoamerické Kolumbii tragicky zahynul zpěvák a leader 

Milan Dufek. Vstupné: 100 Kč v předprodeji/senioři 50 Kč; 
130 Kč na místě/senioři 65 Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 1. červenec – 21.30

SVĚTOVÁ INVAZE: BITVA O LOS ANGELES
USA / akční / Sci-fi / Thriller,  
české titulky, 112 minut, P–12

To co bylo kdysi pozorováním, stane se hroznou realitou! 
Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget 
Moynahan, Ramon Rodriguez... Vstupné: 70 Kč     

KINO HVĚZDA
Pátek 24. červen – 19.00

Sobota 25. červen – 19.00
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

USA/romantická komedie, české titulky, 112 minut, P–12 
Vítejte v éře, kterou jako zářivá kometa zasáhla viagra 
a v jednom neuvěřitelném partnerském vztahu, jenž 

s přispěním tohoto prášku vzniknul. Hrají: Anne 
Hathaway,  Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria aj. 

Vstupné: 80 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:  

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

1.–24. červen 2011
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU    

„DRAKIÁDA V KVĚTNU? … A PROČ NE?“
Výtvarná část z cyklu soutěží „Bořeňská čarodějnice 2011“.

Vernisáž výstavy 31. května od 16.00 hodin.  
Vstupné: dospělí 20 Kč; studenti, děti, senioři 10 Kč

1. červenec – 21. srpen
LADISLAV SÝKORA – Z CEST

Výstava grafik plzeňského výtvarníka Ladislava Sýkory. 
Vyučil se instalatérem, pracoval jako instalatér a topič 

a současně se věnoval výtvarné práci – zprvu spíše 
řemeslně precizně ztvárněným artefaktům v podobě 
drobných obrázků a dřevěných šperků, které sloužily 

jako ozdoby, zároveň ale představovaly i atributy 
určitých témat a hodnot nonkonformního mladého 

prostředí 80. let. V té době zároveň navštěvoval kurzy 
plzeňského malíře M. Tázlera.  

Vstupné: dospělí 20 Kč; studenti, senioři, děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00,  
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, so+ne: 9.00-14.00

1.–30. červen 2011:   PETR HUSÁK - PASEKA
Výstava surrealistických olejomaleb mosteckého 
výtvarníka PETRA HUSÁKA. Vstupné zdarma

VĚŽ BÍLINSKÉ RADNICE
Časy prohlídek: po-pá: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,  

so (od 1. do 10. 9.): 10.00, 11.00, 12.00, 13.00

do 10. září 2011:   BÍLINA A OKOLÍ
Letní výstava fotografií. Prezentace fotografů nejen 

z Ústeckého regionu z dubnového bílinského fotosrazu 
pod vedením bílinského fotografa Karla Lance. Vstupné: 

dospělí 20 Kč; senioři, studenti, děti 10 Kč

Na bílinských mateřských školách, včetně jejich odloučených pracovišť, bude v letních 
měsících zajištěn provoz na základě návrhu ředitelek mateřských škol následovně:

 4.-10. 7. 11.-17. 7. 18.-24. 7. 25.-31. 7. 1.-7. 8. 8.-14. 8. 15.-21. 8.  22.-28. 8.
MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno
MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno
MŠ ŽIŽK. ÚDOLÍ + jesle uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno
MŠ ŠVABINSKÉHO 664 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno
MŠ ŠVABINSKÉHO 668 otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno
MŠ ČAPKOVA otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno
MŠ ZA CHLUMEM uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin

Termíny omezení provozu v době hlavních 
prázdnin jsou vyvěšeny na jednotlivých ma-
teřských školách od 1. 3. 2011, na některých 
zařízeních byly oznámeny ještě dříve, takže 
rodiče jsou o této skutečnosti s dostatečným 
předstihem informováni.  V případě nutnos-
ti lze s konkrétní ředitelkou MŠ dohodnout 
zajištění náhradního provozu. Věříme, že 
toto omezení provozu rodiče akceptují, 

zvláště když lze požadavky rodičů, v nut-
ných případech, řešit jednotlivě a operativ-
ně.  Omezení provozu v letních měsících je 
nutné nejen z důvodu čerpání dovolených 
pracovníků MŠ, kteří si dovolenou během 
roku vybrat většinou nemohou, ale např. 
i z důvodu údržby budov a plánovaných 
oprav, které jsou za běžného chodu zařízení 
problematické. Iveta Richterová

OZnáMEní O POřáDání SETKání SPOLUžáKů 
ze základní školy v Bílině, rok ukončení 1960, třída 8. B. V sobotu 25. 6. 2011 od 14 
hodin - místo setkání: Bílina, Školní ul. 12, restaurant Corbetta. 

Zájemci o účast volejte: 604 625 649  Zdeněk, 731 725 670 Dáša.

Vzpomínka Vzpomínka
Dne 4. 7. 2011 vzpomeneme 
3. výročí, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn a bratr  
Petr Truneček
S láskou vzpomínají  
rodiče a bratr s rodinou

Dne 3. 7. 2011 to budou dva roky, 
co nás opustil ve věku 45 let náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček,  

pan Jan Kohstal z Bíliny.
Stále vzpomíná celá rodina

v bílinském divadle 
se předváděla móda 
Ve čtvrtek 2. 6. se mohli návštěvníci Měst-
ského divadla v Bílině podívat do Afriky 
s pořadem Martiny Tuháčkové s názvem 
„Jedem do Afriky...“.

Milovníci módy si jistě přišli na své. Vy-
stoupily děti z kroužků aerobiku a školy 
modelek DDM Bílina. Modelky a mode-
lové předváděli plavky, ale i letní, spole-
čenské a svatební modely.
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Linka duševní tísně 476 701 444
Pohotovost pro bolavou duši 
– dnes o znásilnění
Pokračování ze strany 2
Žena, která právě prodělala zná-
silnění, by pokud možno měla 
najít bezpečné útočiště, nejlépe 
s oporou někoho blízkého. Ten 
ji může provádět dalšími kroky. 
Mezi ně jistě patří první zklid-
nění, neboť silné emoce jsou 
zcela pochopitelné (pláč, hrů-
za, úzkost, bezmoc, vztek, ale 
také naopak třeba „zamrznutí“ 
a otupělost…). Takovéto první 
psychické ošetření umí kvalifi-
kovaně poskytnout i pracovnice 
Linky duševní tísně, která může 
pomoci také naplánovat další 
kroky. Mezi ně by patřila také 
prohlídka u lékaře: lékař sepíše 
odbornou zprávu o případných 
úrazových změnách na těle, 
vyšetří možnost přenosných po-
hlavních chorob, provede opat-
ření proti možnému nežádoucí-
mu otěhotnění. Před touto pro-
hlídkou by se žena neměla mýt, 
aby se zachovaly biologické dů-
kazy pro případné trestní stíhání 
pachatele. Ze stejného důvodu 
je žádoucí schovat použitý oděv, 
neprat ho ani nevyhazovat.
Vhodné by bylo oznámit věc 
policii, mnoho žen toho však 
psychicky není schopno. Zde 
může být opora a doprovod 
blízké osoby skutečně cennou 
pomocí. Pozor, důležitá věc 
k zapamatování! Náš trestní řád 
je bohužel velmi vstřícný k pa-
chatelům, zatímco ochranou 
oběti se tolik nezabývá.
Obviněný a jeho obhájce mají 
právo nahlížet do spisu, kde na-
jdou jméno a adresu toho, kdo 
na ně podal trestní oznámení. 
Pokud by tedy neznali totožnost 
oběti, dozvědí se ji zde. Proto 
je velmi důležité, aby hned při 
prvním výslechu znásilněná 
žena policistům řekla, že chce 
ve spise utajit svou identitu. To 
je možné, ale není to obecně 
moc známo. Policie může pak 
vyšetřovat trestný čin, aniž by 
se postižená žena obávala něja-
ké nežádoucí reakce ze strany 
násilníka. 
Co je hodně důležité a přitom 
bohužel často podceňované: 
že zážitek znásilnění nezmizí 
z duše jen tak sám od sebe. Mož-
ná i vzhledem k již zmíněné in-
timitě tématu se často říká, snaž 

se na to zapomenout, ono to ča-
sem přebolí, život jde dál, mysli 
na něco jiného a tak podobně. 
Prosím, věřte tomu, že právě 
tenhle postoj může nadělat velké 
škody! Akt znásilnění je trauma-
tický sám o sobě, ale když navíc 
není oběť ošetřena po psychické 
stránce, vznikne jakési druhotné 
poranění, chronické, dlouhodo-
bé. Ženu jako by v jejím dalším 
životě svazovalo to, čemu byla 
vystavena a co nebylo „odlé-
čeno“. Nejčastěji to může mít 
podobu depresí, úzkostí, dlou-
hodobých problémů v sexuální 
oblasti, nedůvěry k mužům, ob-
jevují se i obtíže v partnerských 
vztazích, strach vycházet z bytu 
či chodit do nějakých určitých 
míst. Tělo také často na prodě-
laný násilný zážitek reaguje: 
setkáváme se třeba s bolestmi 
hlavy, bušením srdce, nočními 
můrami a poruchami spánku, se 
zažívacími problémy…Jedno-
duše řečeno, tělo a duše jsou je-
den celek, takže i když si člověk 
má někdy sklony říkat, že situaci 
zvládá, tak jeho tělo poukazuje 
pravdivě na stres a nepohodu 
a dožaduje se nápravy. 
Prosím, pamatujme na to, že 
znásilnění se jen výjimečně 
„zhojí“ samo. Naše pomoc zná-
silněné ženě může mít i podobu 
vysvětlení, že psychoterapeut 
je odborník nabízející lék na 
bolesti duše. A že žádná žena 
by s takovýmhle poraněním ne-
měla zůstat bez ošetření, i pro-
to, aby jí traumatický prožitek 
nenarušoval další život. Vám, 
ženy, které žijete s dlouho ta-
jenou bolestí, vám chci říct: 
nikdy není pozdě na to začít se 
zbavovat svých úzkostí, stra-
chů a bolestí. Jde to, opravdu. 
A kdybyste si nevěděly rady, 
jak vyhledat kontakty na psy-
choterapeuty, pomohou vám 
s tím na non-stop fungující 
Lince duševní tísně. Stačí vyto-
čit číslo 476 701 444 a ozve se 
vám hlas odborně připravené-
ho a lidského člověka, který tu 
bude jen pro vás. Nikdo si ne-
zaslouží žít s bezmocí ze svého 
trápení, každý může zabojovat 
o svou lepší a svobodnější bu-
doucnost...

Mgr. Sylva Vozábová

Workshop na ZŠ Aléská 
Školou bez překážek 

Dříve, kdy ještě nikdo neznal pojmy dyslexie, dysgrafie a jiné speciál-
ní poruchy učení, byly často děti s těmito poruchami zaškatulkovány 
mezi ty „nepříliš chytré“. Často neprávem. Se správným aktivním 
přístupem pedagogů, žáka a jeho rodiny nebrání dítěti prakticky nic 
v úspěšném absolvování základní, střední i vysoké školy. 

Na Základní škole Aléská, kde fun-
guje také Speciálně pedagogické 
centrum, proběhl právě k problema-
tice poruch učení a chování velmi 
zajímavý workshop s názvem Školou 
bez překážek. Pořadatelem byla spo-
lu se ZŠ Aléská také Somatopedická 
společnost, o.s. v čele s Doc. PaedDr. 
Vandou Hájkovou, Ph.D. jako řešitel 
projektu OPVK „ŠBP“ CZ.1.07/1.2
.00/14.0130 realizovaného s podpo-
rou ESF a státního rozpočtu České 
republiky. Na prezentaci mohli přijít 
pedagogové a poradenští pracovní-
ci ze všech škol a jiných organizací 
z Bíliny i okolí.
Cílem projektu OPVK „ŠBP“ 
CZ.1.07/1.2.00/14.0130 je:
• vybavit management škol, pedago-
gy a žáky v regionech reflektivním 
poznáním, aby dokázali snáze praco-
vat s žáky SPUCH během běžného 
vyučování;
• podpořit ve vybraných čtyřech re-
gionech vytvoření vzdělávacích or-
ganizací, které budou schopny šířit 
modely inkluzivní práce do dalších 
škol v regionech;
• zajistit odbornou přípravu pedagogů, 
poradenských pracovníků škol a asis-
tentů pedagogů škol prostřednictvím 
modularizovaných programů DVPP 
a e-learningu;
• vytvořit podmínky pro transfer pora-
denských služeb do interního prostře-
dí vybraných škol, které povedou ke 
zformování týmů poradenské a meto-
dické podpory přímo ve školách.
„V rámci mého studia jsem zjistila, 
že Somatopedická společnost, o.s. 
má ve své nabídce také tento projekt. 
Domluvila jsem se tedy s paní docent-
kou, že by nám přišli svou prezentaci 
také ukázat a zapojit nás tím do pro-
jektu jako školu v projektové síti,“ 
vysvětluje Mgr. Stanislava Hachová, 
vedoucí Speciálně pedagogického 
centra při ZŠ Aléská.
Na začátku shlédli všichni účastníci 
padesátiminutový dokument, ve kte-
rém hovořili jak studenti, tak i napří-

klad herci, kteří poruchu učení mají 
a i s ní dokážou být úspěšní. Každý 
účastník obdržel DVD s kopií do-
kumentu s tím, že ji může využívat 
při své práci a také dále prezentovat. 
„Kantorky z toho byly nadšené, pro-
tože když mají dítě s poruchou učení, 
půjčí rodičům videodokument, aby se 
podívali, že za určitých podmínek dítě 
může dojít až na vysokou školu a být 
tam úspěšné,“ říká Mgr. Hachová. 
„Z workshopu, který proběhl na naší 
škole, jsme odcházely velmi spokoje-
né a myslíme si, že stejný pocit měla 
většina účastníků. Zajímavé a podnět-
né bylo pro nás promítané video, které 
doporučíme i rodičům integrovaných 
žáků,“ potvrzují kantorky Jana Kouři-
lová a Soňa Tancošová ze ZŠ Aléská. 
Následovala diskuze, kdy se přítom-
ní mohli ptát docentky Hájkové na 
projekt a samozřejmě také na vše, 
co je zajímá ohledně poruch učení. 
Nabyté poznatky zužitkují učitelé při 
své práci, protože jak upřesnila Mgr. 
Hachová, dětí s těmito poruchami 
přibývá a ne všichni kantoři vědí, jak 
s takovými dětmi pracovat, nebo se 
třeba i bojí. Velkým přínosem projek-
tu je právě pohled člověka, který da-
nou poruchou trpí. Díky tomu mohli 
učitelé mnohé věci pochopit a možná 
vidět trochu jinak, než ze své pozice 
učitele. Se správným přístupem lze 
opravdu mnohé děti výrazně podpořit 
v jejich školním vzdělávání i v živo-
tě samotném. „Dnes, když zjistíme, 
že je na tom dítě intelektově dobře, 
snažíme se zjistit příčinu, proč tedy ve 
škole selhává. Proto se zvyšuje počet 
dětí, které mají diagnostikované poru-
chy učení. Dříve se prostě řeklo, že je 
dítě hloupé, zatímco dnes již s těmito 
dětmi umíme pracovat,“ říká vedou-
cí. Poruchy učení mohou být částeč-
ně rozpoznatelné již v předškolním 
věku, s jistotou však od zhruba druhé 
třídy. Platí samozřejmě, že čím dříve 
se začneme dítěti věnovat, tím lépe.
Podobné akce by měly na ZŠ Aléská 
probíhat i v budoucnu.
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Zatímco převážně domácnos-
ti se dočkají jen přepojení ze 
stávajících plynových kotelen 
označovaných jako PP1 a PP2, 
objekty v centru budou připo-
jeny zcela nově. Smlouvu na 
toto téma v úterý 14. června 
podepsali zástupci města Bílina 
a ČEZ Teplárenská, a. s. Spo-
lečnost předpokládá, že reali-
zace celého projektu si vyžádá 
desítky milionů korun.
V rámci Ústeckého kraje regio-
nálně významný společný pro-
jekt města Bíliny a teplárenské 
společnosti ze Skupiny ČEZ je 
naplánován do tří etap. „První 
proběhne ještě do konce letoš-
ního roku a bude obnášet reali-
zaci nových přípojek v centru 
města. Podmínkou ovšem je 
úspěšné dokončení stavebního 
řízení. Druhá je naplánovaná na 
rok 2012,  kdy dojde k přepo-
jení kotelen PP1 a PP2 na nově 
vybudovaný horkovod.  Ve třetí 
etapě počítáme s dokončením 
posledních přípojek, přičemž 
by měla skončit do konce roku 
2015,“  říká Vladimír Gult, ge-
nerální ředitel ČEZ Tepláren-
ská, a. s. 

Na centrální zásobování teplem 
budou v centru připojeny měst-
ské objekty, v nichž sídlí Sprá-
va sociálních služeb, odbor do-
pravy MěÚ, Základní umělecká 
škola, plavecká hala, zimní sta-
dion a další. Z mimoměstských 
pak například půjde o adminis-
trativní budovu Severočeských 
dolů. U všech je předpokládá-
no, že  ročně budou zásobovány 
teplem ve výši 27 TJ. Dalších 
42 TJ tepla bude ročně urče-
no pro  Hornickou nemocnici 
s poliklinikou a bytové objekty 
v lokalitě Pražské Předměstí. 
V případě bytových jednotek se 
jedná o 1 150 domácností.
„V roce 2012 nepřevýší cena za 
teplo z centrálního zásobování 
teplem 465 korun za GJ. Z ply-
nových kotelen však bude do-
sahovat minimálně 551 korun 
za GJ tepla. Domácnosti tak 
po přepojení ušetří na každém 
GJ kolem 90 korun, což pro ně 
znamená přibližnou roční úspo-
ru ve výši 3 200 korun,“ dodává 
k tomu Petr Hodek, obchodní 
ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. 
Jednoduchým výpočtem  pak 
došel k výsledku, že za deset 

let  uspoří každá domácnost 32 
000 korun. „A vynásobíme-li to 
1 150 domácnostmi, dojdeme 
k dalšímu zajímavému výsled-
ku. Za deset let ušetří všichni 
přepojení obyvatelé Bíliny cel-
kem 36 800 000 korun.“
Zde je nutné podotknout, že 
všechny ceny i úspory jsou 
uvedeny bez DPH s přihléd-
nutím k průměrně spotřebě 
domácnosti ve výši 36 GJ za 
rok.
Přepojení plynových kotelen na 
horkovod z Elektrárny Ledvi-
ce  bude ovšem přínosem i pro 
samotné město. „Pochopitelně 
ušetříme na investičních i pro-
vozních nákladech, ale co je 

rovněž důležité, významnou 
měrou poklesnou ve městě 
emise škodlivých látek, hlavně 
NOx, z lokálních zdrojů. Sa-
mozřejmě,že jedním z rozho-
dujících faktorů byla i skuteč-
nost, že ročně ušetří  nemalou 
finanční částku i samotní oby-
vatelé Bíliny. Proto jsme jako 
město šli do tohoto společného 
projektu,“ poznamenal k právě 
uzavřené smlouvě Josef Horá-
ček, starosta Bíliny. Významná 
bude podle něj i úspora Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou. Ta 
díky přechodu z plynu na hor-
kovod ušetří půl milionu korun 
ročně. Ota Schnepp, mluvčí 
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Nový horkovod nahradí v Bílině stávající plynové kotelny

Rada města na své 14. schůzi konané 15. 6. 2011 mimo jiné:
Uložila:

■ Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit (připravit):
• podání žaloby na určení vlast-
nictví pozemku p. č. 2214/2 k. ú. 
Bílina.
• správné zaměření pozemků v lo-
kalitě výstavby nových domů na 
Větráku. 
• připravit změnu pravidel pro 
udělování Čestného občanství, 
dle připomínek členů rady města.

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu z Progra-
mu podpory společenských a zá-
jmových organizací MŠ Síbova 
ve výši 12.000 Kč na poznávací 
výlety a návštěvy divadla, navý-
šení rozpočtu odporu správního 
a vnitřních věcí pro Klub důchod-
ců II ve výši 8.000 Kč na dopravu 
na výlety a sportovní hry, navý-
šení rozpočtu pro Pečovatelskou 
službu ve výši 5.000 Kč na dopra-

vu a částečné vstupné do lesopar-
ku Chomutov a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina a TJ Nola Teplice ve výši 
15.000 Kč na podzimní republi-
kové závody v lehké atletice. 
■ Výjimku z Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě 
Bílina pro žádost ZŠ Aléská na 
projekt „Komplexní péče o soci-
álně znevýhodněné a handicapo-
vané děti a jejich rodiče – rozšíře-
ní služeb SPC Bílina“.  

■ Žádost KC Kaskáda o zapo-
jení investičního fondu ve výši 
1.450.000 Kč na dokončení digi-
talizace městského divadla. 

■ Podání žádosti o dotaci do Ope-
račního programu Životní prostře-
dí na projekt „Sanace skalního 
masivu v Důlní ulici v Bílině“ 
a finanční spoluúčast města ve 
výši 775.208 Kč.

Rozhodla:    
■ Zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu a to jako speciali-
zovanou zakázku na akci:
• „Digitalizace radiové sítě pro 
Městskou policii Bílina“ firmě 
KOMS Mělník, a. s., 
• „Generální oprava veřejného 
osvětlení Bílina, Na Větráku“ 
firmě STANISLAV TEJČEK – 
ELEKTROSERVIS Bílina, 
• „Zpracování žádosti o dotaci 
na zateplení Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o.“  firmě 
Ing. David Plíštil, Ph.D., Měl-
ník.
• „Generální oprava elektroin-
stalace II. NP část D v Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina“ Elektroservis 
Tejček Bílina 

■ Nejvýhodnější nabídka na 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na stavební práce „Zastávka 

autobusů u polikliniky v Bílině“ 
takto: Petr Arpáš, s.r.o. Bílina

Vzala na vědomí:
■ Návrh ZŠ Lidická na záměr 
využití budovy Kina Hvězda. 

■ Vyhodnocení bytového pořad-
níku za I. pololetí 2011 a návrh 
bytového pořadníku na II. polo-
letí 2011. 

■ Zápis z jednání Komise pro 
rozvoj města ze dne 25.05.2011 
a komise pro životní pro-
středí, dopravu a bezpečnost 
z 06.06.2011.

■ Změnu místí úpravy provo-
zu na pozemních komunikacích 
v oblasti Pražského předměstí 
na systém jednosměrných ko-
munikací. A uložila tajemníkovi 
městského úřadu zajištěním jed-
noduché dopravní studie.

Několik tisíc korun ročně ušetří v brzké době obyvatelé Bí-
liny, jejichž domácnosti začne centrálně zásobovat teplem 
ČEZ Teplárenská, akciová společnost, prostřednictvím hor-
kovodního napáječe z Elektrárny Ledvice. Na nový zdroj 
tepla bude napojena lokalita Pražské Předměstí a také ně-
které městské objekty v centru Bíliny.
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Nejmladší fotbalisté zlatí!
V neděli 5. 6. 2011 se bílinští 
elévové zúčastnili v Ústí nad 
Labem v areálu Klíše turna-
je pro ročník 2005 a mladší. 
V kvalitně obsazeném turna-
ji, kde hrál každý s každým, 
ani jednou neprohráli a za-
slouženě vybojovali pohár, 
zlaté medaile a plnou tašku 
sladkostí za první místo. Dále 
také bílinští získali pohár 
za nejlepšího střelce, který 

s dvanácti branka-
mi získal Tomáš 

Aubrecht.

V prvním zá-
pase (hrálo 
se 2x 12 mi-

nut) nastou-
pili bílinští elé-

vové proti velmi 
silnému soupeři z Teplic. Než se 
však stačili tepličtí rozkoukat, 
lovili hned v první minutě míč 
ze sítě, poslaný tam Tomášem 
Aubrechtem. V šesté minutě 
Tomáš Aubrecht zvýšil náskok 
a Bílina šla do druhého poloča-
su s dvoubrankovým vedením. 
Ve druhé polovině, po krásných 
přihrávkách Pavla Skuthana, 
přidal Tomáš Aubrecht ještě dvě 
branky. Teplice však také vystr-
čily drápky a zápas tak skončil 
4:1 pro Bílinu.
Ve druhém zápase proti FK Ústí 
n.L. „A“ opět Bílina ukázala 
svoji kvalitu a po prvním po-
ločase vedla brankami Tomáše 
Aubrechta 2:1, kdy na první 
branku bílinskému čertovi na-
hrával Tomáš Libovický. Ve 
druhém poločase se hra přeléva-
la z jedné strany na druhou, ale 
gól již nepadl.
S Ústím „B“ si bílinští mla-
díci pohráli a za stavu 3:0, 
góly Tomáše Aubrech-
ta, mohli trošku polevit, 
což se však nevyplatilo, 
jelikož ústecké béčko 
se dokázalo prosadit 
a upravilo skóre na 
3:1. V závěrečných 
m i n u t á c h 
B í l i n a 
ukázala, 
že umí. 
P a v e l 
S k u t -

han šikovně rozehrál roh na 
Pavla Stejskala, který se nemohl 
nemýlit. Vítězství 4:1 bylo vel-
mi zasloužené.
Do čtvrtého zápasu proti Baníku 
Most šli bílinští šikulkové s tím, 
že pokud vyhrají, mají jisté prv-
ní místo. V úmorném vedru, kdy 
sluníčko pražilo již od časných 
ranních hodin, však došly síly. 
Naštěstí sílu neměl 

ani soupeř 
a tak zápas 
skončil re-
mízou 1:1, 
kdy jediný 

bí l inský 

úspěch zaznamenal Pavel Skut-
han. Teď šlo o to, jak budou hrát 
ostatní týmy, jelikož první místo 
se vzdálilo mílovými kroky.
V pátém zápase s Litoměřicemi 
šlo tedy o vše. I když trenéři 
a rodiče již najisto věděli, že 
medaile jsou jisté, šlo jen o to, 
jaké to budou. Zápas začal pro 
bílinské velmi špatně, když Li-
toměřice hned v první minutě 
prostřelily Pavla Muzikanta 
v brance. Vyhecovaní bílinští 
ďáblíci se však urputně vrhli 
na soupeře a ten se zbytek zá-
pasu již nestačil divit. V prv-

ním poločase Bílina stav oto-
čila čtyřmi  brankami. Dvě 

dal nejlepší střelec tur-
naje Tomáš Aubrecht, 
jemuž nahrál na jed-
nu branku Pavel 
Skuthan a dvě 
branky pak 
nejlepší hráč 

b í l i n s k ý c h 

Pavel Skuthan. Na čtvrtou bran-
ku Pájovi nahrával Jan Dvořák. 
V druhém poločase již Bílina 
kontrolovala své zlato. Litomě-
řice nepustila do žádných šancí, 
a když zvýšil Tomáš Aubrecht 
na 5:1, bylo již rozhodnuto. 
Nejmladší bílinští fotbalisté 
zaslouží velký dík od trenérů, 
rodičů a klubu, za velkou bo-
jovnost, výdrž a odvahu jít do 
každého zápasu naplno a žádné-
ho soupeře se nebát. 
Hoši DĚKUJEME!!!
Josef 
Gurecký

Ústím „B“ si bílinští mla
díci pohráli a za stavu 3:0, 
góly Tomáše Aubrech-
ta, mohli trošku polevit, 
což se však nevyplatilo, 
jelikož ústecké béčko 
se dokázalo prosadit 

upravilo skóre na 
závěrečných 

m i n u t á c h 
B í l i n a 
ukázala, 

ani soupeř 
a
skončil re
mízou 1:1, 
kdy jediný 

ani soupeř 
tak zápas 

skončil re-
mízou 1:1, 
kdy jediný 

bí l inský 

prostřelily Pavla Muzikanta 
v brance. Vyhecovaní bílinští 
ďáblíci se však urputně vrhli 
na soupeře a
pasu již nestačil divit. V

ním poločase Bílina stav oto
čila čtyřmi  brankami. Dvě 

dal nejlepší střelec tur
naje Tomáš Aubrecht, 
jemuž nahrál na jed

b í l i n s k ý c h 

ani soupeř 
tak zápas 

skončil re
mízou 1:1, 
kdy jediný 

bí l inský 

První zleva:Tomáš Libovický. Pavel Muzikant, Pavel Stejskal, Pavel Skuthan „K“,Michal Hoda, 
Tomáš Blažek, Jan Dvořák, Tomáš Aubrecht . Trenéři zleva: Josef Gurecký, Stanislav Zvešper

Tomáš Aubrecht 
- nejlepší střelec turnaje.

Pavel Skuthan 
- nejlepší hráč 

bílinských.
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Oznámení
Amatérská bílinská volej-
balová liga skončila a má 
svého vítěze. Článek o prů-
běhu a celkové vyhodno-
cení spolu s fotkami třech 
prvních týmů přineseme 
v příštím čísle Bílinského 
zpravodaje, které vyjde 
v pátek 8. července. 

Kickboxu věnuje většinu času a sklízí jeden úspěch za druhým

Hostomická fotbalová přípravka 
získala pohár za III. místo 

Pořádající TJ Baník Osek při-
vítal dne 11. 6. 2011 sedm týmů 
mladší fotbalové přípravky, 
jenž se mezi sebou za slunečné-
ho počasí na turnaji utkaly.

Největším překvapením byl výkon 
hostomických talentů, kteří pod vy-
nikajícím vedením trenéra Davida 
Zieglera zaznamenali první úspěch. 
Po dvou výhrách, dvou remízách 
a dvou prohrách obsadili krásné III. 
místo za hráči z Libochovic a Pro-
boštova. Většina malých fotbalistů 
přitom začala s fotbalem teprve na 
podzim loňského roku. Věříme, že 
tento úspěch bude motivovat další 
děti z Hostomic a přilehlých obcí, 
aby rozšířily tým naší přípravky. 

Zleva nahoře: Kočko Robert, Zieglerová Štěpánka, Rác Josef, upro-
střed: Zeman David, Pospíšil Vít, Pavel Denis, Hänel Michal, zleva 
dole: Cina Martin, Pokorný Tomáš, Zieglerová Eliška, Beke Petr.

Zúčastněné týmy: FK Libochovice, TJ Proboštov, TJ Baník Osek, 
1. FC Dubí, Sokol Košťany, FK Hostomice, FJK Teplice

Málokdo ví, že v Bílině možná roste ženská kickboxová 
hvězda. Třináctiletá Kristýna Zemková z mosteckého 
klubu SK Leon rozhodně talent má, dokazují to četné 
poháry, medaile a diplomy z českých, ale dokonce svě-
tových soutěží. Většinou obsadí některou z medailo-
vých pozic. Jedním z posledních Kristýniných úspěchů 
je 2. místo v lightcontactu a 6. místo v semicontactu 
na Světovém poháru v italském Rimini, na Mistrovství 
republiky v semicontactu se umístila na 2. místě. Těch-
to závodů se zúčastnila počátkem června.

Za úspěchem je však tvrdá dřina a velká podpora rodičů. „Je to 
velmi náročné jak časově, tak  finančně. Mají každý den trénin-
ky a o víkendech většinou jezdí na závody. Každodenní dojíž-
dění z Bíliny do Mostu a doprava na různé zápasy spolkne plno 
času i peněz. Jsou však šťastní, že jejich dcera sportuje a sklízí 
navíc takové úspěchy. Nabízí se otázka, jak taková mladá spor-
tovkyně stíhá při tom všem školu? „Snažím se,“ říká s úsměvem 
Kristýna. Její maminka dodává, že škola vychází své talentova-
né žákyni vstříc. „Zatím opravdu nebyl problém s uvolněním ze 
školy jak na soustředění, tak na závody.“ Ve volném čase, kte-
rého je opravdu minimum, tak Kristýna sedí nad učením a když 
se poštěstí a zbyde ještě nějaká ta hodinka, ráda vyrazí na kole 
nebo za kamarády.
Ke kickboxu se Kristýna dostala přes známou svých rodičů. 
Kristýnka si chtěla kickbox vyzkoušet,“ popisuje maminka. 
I když po prvním tréninku Kristýna řekla, že tam již nikdy ne-
půjde, nakonec po přesvědčení maminky setrvala a dnes, téměř 
po dvou letech, si bez kickboxu již ani nedovede svůj život před-
stavit. „Na kickboxu mám nejraději ten adrenalin, je to navíc 
všestranný sport. Mám díky němu i plno kamarádů, tak se těším 
vždy, když někam jedeme,“ říká Kristýna a pochvaluje i atmo-
sféru klubu a perfektní přístup trenérů.
Trošku volnějšího režimu si mladá sportovkyně užije snad 
o prázdninách, kdy ji ovšem čekají dvě soustředění, jedno klu-
bové a druhé reprezentační, aby mohla plná sil zabojovat na zá-
řijovém mistrovství Evropy v italském Lignanu Sabbiadoru.




