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Samotným hvězdám večera před-
cházela představení severočeských 
rockových kapel Pavoucy a k ji-
žanskému rocku zaměřené Blue 
Rocket. Návštěvníkům zahrála také 
pražská hardrocková kapela Votchi. 
Přestávky mezi jejich vystoupení-

mi zpestřily dvě módní přehlídky. 
Celá akce odstartovala v 16 hodin 
a superhvězdy rocku 70. let přišly 
na scénu v půl deváté. Svým vystou-
pením začal Ken Hensley se svou 
současnou skupinou Live Fire a za-
hrál skladby jak ze svých sólových 
alb, tak známé hity ze zlatých časů 
Uriah Heep jako Look at Yourself 
nebo Lady in Black, která je známa 
v českém podání Aleše Brichty jako 
Slečna Závist.

Jeho vystoupení trvalo do deseti 
hodin. Pro zpestření byla mezi před-
stavení Kena Hensleyho a Nazareth 
vložena velmi povedená ohňová 
show. 

A po ní přišla na scénu již fa-
noušky tolik očekávaná skotská 
kapela Nazareth. V současnosti je 
původní skladba členů pozměněna. 

Ze zakládajících členů, kterými byli 
Dan McCafferty, kytarista Manny 
Charlton, baskytarista Pete Agnew 
a bubeník Darrell Sweet, zůstali 
pouze Dan McCafferty a Pete Ag-
new. Bubeník Darrell Sweet zemřel 
během turné před 10 lety a za bicími 
ho nahradil baskytaristův syn Lee 
Agnew. Sestavu doplňuje Jimmy 
Murrison.

Za svou existenci vydali asi 40 
alb. Jejich zatím poslední deska The 
News byla natočena loni. V ní si 
můžeme vychutnat kvalitní rock.

Své bílinské vystoupení začala 
po půl jedenácté hrou na dudy ty-
pickou pro Skotsko. A pak již spus-
tila své známé písně, kterými kdysi 
bourala hitparády. Rozjezd obstaral 
hit Dream On, fi nále slavná skladba 
Love Hurts, po které posluchačům 

nabídli ještě několik přídavků. Kon-
cert ukončili chvíli po půlnoci.

Asi tisícovka návštěvníků tohoto 
velkého a prestižního koncertu se 
výtečně bavila. Lidé tleskali, jásali 
a vytvořili skutečně vynikající at-
mosféru. Ten, kdo přišel, nemusel 
rozhodně litovat.

Jana Karlová

(Ken Hensley exkluzivně
pro Bílinský zpravodaj na str. 3)

Bílina do soutěže poslala tři pří-
stroje. Jedním z nich byla kinopro-
mítačka vyrobená v letech 1897 
- 1900. Ze stovky poslaných expo-
nátů byla ve svých 109 letech nej-
starší a vyhrála první cenu. „Není 
to ocenění jen odevzdaného spotře-
biče, ale i práce sběrného dvora. 
Proto poděkování patří ředitelce 
MSTB, pod které sběrný dvůr spa-
dá, i obsluze dvora. První místo je 
známkou, že nás sběrný dvůr fun-
guje dobře,“ uvedl starosta Josef 
Horáček, který převzal cenu. Měs-
to tak získalo šek na 20 tisíc korun, 
technické služby 10 tisíc a na své si 
přišla i obsluha sběrného dvora, jež 
dostala pět tisíc korun.

Výhra bude určena dětem, jak 
potvrzuje starosta: „Podobné vý-
hry jsou vždy používány na po-
třeby pro děti. Možná z toho 
bude něco fi nancováno škole či 
školce, ale nepochybně se rada 
města rozhodne, že se peníze vy-
užijí pro děti.“

Ocenění se dočkali odesílatelé 
10 elektrospotřebičů. Cílem celé 
soutěže bylo zachránit historic-
ky hodnotné přístroje, které by 
jinak byly recyklovány. Přístroje 
se stanou součástí Muzea elek-
trospotřebičů, jehož otevření 
plánuje Asekol na konec roku 
2009.

Jana Karlová
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Příznivci staré dobré rockové klasiky si přišli na své 29. srpna v Letním amfi teátru na Kyselce. Areálem se totiž nesly 
nesmrtelné hity dvou rockových legend – Kena Hensleyho, bývalého člena Uriah Heep, a skupiny Nazareth.

Společnost Asekol, která organizuje sběr, dopravu a recyklaci 
elektrozařízení, uspořádala soutěž o nejstarší elektrospotřebič.

Dan McCafferty ze skupiny Naza-
reth Foto: Václav Weber

Starosta Josef Horáček s vítězným šekem Foto: Jana Karlová
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Strážníci střeží rizikový přechod

Strážníci MP Bílina hlídají pře-
chod u radnice. Tato informace by 
sama o sobě nebyla ničím novým, 
ani zajímavým, neboť tak již něko-
lik let činí pravidelně každé ráno 
po celou dobu školního roku. Nyní 
však byla Městská policie nuce-
na přistoupit k hlídání přechodů 
na nejfrekventovanější ulici v Bí-
lině i v odpolední době. Důvod 
je zcela prozaický. Jelikož v dů-
sledku výstavby dvou kruhových 
objezdů bylo nutno vypnout sema-
fory na křižovatce u radnice, staly 

se oba zdejší přechody pro chodce 
díky absolutní bezohlednosti řidičů 
prakticky nepoužitelné. Řidiči zde 
v drtivé většině nerespektují zákon 
a neumožňují chodcům bezpečné 
přejití vozovky. MP proto na hlí-
dání přechodů vysílá strážníky, 
kteří vozidla před přechody zasta-
vují ráno když jdou děti do školy 
a rovněž tak v odpoledních hodi-
nách, kdy ze školy odcházejí. Toto 
opatření bude patrně realizováno 
až do doby otevření kruhových ob-
jezdů. (Foto MP Bílina)

Plyn tentokrát nestihl zabíjet
Operační pracovník MP Bílina 

vyslal hlídku na základě ozná-
mení občana do jednoho z domů 
v sídlišti SHD. Strážníci, kteří se 
na místo okamžitě dostavili zjisti-
li silný zápach unikajícího plynu. 
Přivolali proto na místo HZS Bí-
lina a hlídku Policie ČR. Strážní-
ci MP Bílina rozhodli o otevření 

a vstoupení do bytu. Hasiči proto 
vytlačili skleněnou výplň balko-
nových dveří. V bytě byl zjištěn 
únik plynu ze sporáku a v ložnici 
spící majitel bytu. Jako zázrakem 
se majitel plynem neotrávil. Patrně 
díky tomu, že přes dveře do ložni-
ce plyn nepronikl v životu nebez-
pečné koncentraci. Oznamovateli 
patří náš dík, jelikož svým upo-
zorněním majiteli bytu s největší 
pravděpodobností zachránil život.

 (Ilustrační foto)

Přepadl čerpací stanici
Dne  26.8.2009 kolem 01.20 

hodin se neznámý pachatel po-

kusil v Bílině 
na ul. Praž-
ská přepadnout 
benzínovou čer-
pací stanici a to tak, že 
na obsluhu přes zavřené okénko 
namířil zbraň, zda se jednalo 
o atrapu či skutečnou zbraň je 
předmětem dalšího šetření po-
licie. Pracovnice obsluhy se 
však duchapřítomně schovala,  
s útočníkem nekomunikovala 
a zavolala policii, takže pacha-
tel  z místa utekl, aniž by něco 
odcizil. Věc je šetřena jako lou-
pež ve stadiu pokusu, kdy v pří-
padě dopadení hrozí pachateli 
trest odnětí svobody až na deset 
let. V případě, že by měli ob-
čané jakékoliv informace k pa-
chateli nebo byli svědky tohoto 
činu, mohou poznatky zavolat 
na kriminální policii v Tepli-
cích na tel.č. 974439603 nebo 
na l. 158.

Z deníku Městské policie Bílina
ě

ut 
čer-

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 fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, 
který o ně bude dobře pečovat.

Hledáte svého mazlíčka?

Žichovka:
místo odchytu
Měrunice,
9 let stará fenka NO, 
dobrý zdravotní 
stav, vitální a hravá, 
očkovaná a odčervená. 

Vhodná k domku se 
zahrádkou.

Fousinka: místo 
odchytu Bílina, 4-5 
let stará fenka, hodná 
k dětem i ostatním 
psům, očkovaná 
a odčervená, umí chodit 

na vodítku a je poslušná. 

Vhodná k domku se 
zahrádkou i do bytu.

Lojza: místo 
odchytu Světec, 7 let 
starý kříženec NO 
a dobrmana, dobrý 
hlídač, zanedbaný, 
očkovaný 
a odčervený. Vhodný 
k ostraze objektu 
nebo k domku se 
zahrádkou.

Rufus: místo 
odchytu Bílina, 9 let 
starý NO, očkovaný 
a odčervený. Má 
rád procházky. 
Není agresivní ale 
dominantní ke psům. 
Vhodný k domku se 
zahrádkou.

tu

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258

Ú t u l e k 
v Jimlíně, 
do kterého 
se vozí i pej-
sci odchy-

ceni v Bílině a z něhož se na těchto 
stránkách pravidelně objevují opuště-
ní psi, pořádá Den otevřených dveří. 
Pokud vás zajímá, jak to chodí v útul-

ku, nebo si prostě chcete pohladit pej-
sky a kočičky, máte na to odpoledne 
4. října. Den není vybrán náhodou, 
čtvrtý den v říjnu je Světovým dnem 
zvířat. Od 13 do 17 hodin poznáte 
samotný útulek, jeho pracovníky 
i dobrovolníky. Zároveň si můžete 
rovnou odvést nějakého čtyřnohého 
kamaráda domů.

V rámci prohlídky můžete pej-
skům přinést pamlsky, antiparazitní 
prostředky, obdarovat je vodítky či 
jiným vybavením.

Útulek pro opuštěná zvířata 
Jimlín, areál bývalého JZD pod 
Novým Hradem, www.utulek-jim-
lin.wz.cz, utulek.jimlin@centrum.
cz, tel.: 604 451 258

ÚTULEK SE OTEVŘE VEŘEJNOSTI 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
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V listopadu bude v Bílině otevřen nový hypermarket INTERSPAR, 
jehož provozovatelem je SPAR ČOS. Poslední týden v srpnu proto 
proběhl nábor zaměstnanců na nejrůznější pozice od doplňovačů 
zboží přes pokladní, prodavačky až po pekaře či řezníky.

INTERSPAR vybral více než 100 nových pracovníků 

Do výběrového řízení se přihlá-
silo asi 400 lidí, přičemž na po-
hovor jich dorazilo přibližně 350. 
Poptávka tak více než třikrát pře-
výšila nabídku. 

Přijímací pohovory probíha-

ly pod vedením zástupců vede-
ní a personalistů společnosti: 
„U uchazečů nás zajímalo pře-
devším jejich dosažené vzdělá-
ní, případná předchozí praxe 
a představy o zaměstnání v naší 

Foto: Václav Weber

společnosti. Součástí pohovoru 
bylo rovněž informování uchazečů 
o podmínkách provozu hypermar-
ketu, jeho otevírací době, jejich 
případné pracovní době apod.,“ 
popsala průběh pohovoru vedou-
cí personálního oddělení Monika 
Kosinová.

Všechny úspěšné uchazeče čeká 

ještě před nástupem zaškolení. To 
proběhne v hypermarketech IN-
TERSPAR, které se nachází poblíž 
Bíliny, tedy v Teplicích a v Mostě 
a bude trvat asi tři týdny. Společ-
nost SPAR se po otevření hyper-
maketu zařadí mezi nejvýznam-
nější zaměstnavatele ve městě.

Jana Karlová

Muž narozený 24. srpna 
1945 v Londýně se proslavil 
jako hráč na klávesové nástro-
je, skladatel, občasný kytarista 
a zpěvák. Největší věhlas získal 
především jako zakládající člen 
britské rockové skupiny Uri-
ah Heep během 70. let. Název 
kapely byl inspirován postavou 
z Dickensova románu David 
Copperfi eld.

A právě on měl největší záslu-
hu o zapsání této průkopnické 
hardrockové kapely mezi svě-
tovou elitu. V 70. letech z jeho 
pera pocházely téměř všechny 
nesmrtelné hity Uriah Heep jako 
July Morning, Lady in Black, 
Free Me, Sweet Freedom, Look 
at Yourself atd. S Uriah Heep 
natočil 13 studiových alb, než 
skupinu v roce 1980 opustil pro 
nesouhlas s posunem repertoáru 
spíše směrem k popu: „Už to 
pro mě v té době nebyla Uriah 
Heep, nebyla to ta samá kapela 
jako dřív, začali hrát trochu něco 
jiného a to se mi nelíbilo,“ zdů-
vodnil svůj tehdejší odchod Ken 
Hensley.

To, že s ním byla kapela ve-
leúspěšná, dokazuje i nemožnost 
Kena Hensleyho vybrat jedno 
album, které by bylo nejúspěš-
nější: „Bylo jich víc, asi nejde 
jedno vyzdvihnout nad ostatní. 
Snad Salisbury s kultovní písní 
Lady in Black, snad Demons and 

Wizards nebo možná High and 
Mighty. Je jich velmi úspěšných 
víc.“

Po svém odchodu se přestě-
hoval do USA, kde se přidal 
k fl oridské formaci Blackfoot. 
Odnesl si s sebou i kouzlo, které 
dodával Uriah Heep. Především 
on tvořil jejich jméno. V polo-
vině 80. let se svými hudebními 
aktivitami zcela ustal a vrátil 
se až z novým miléniem. Vydal 
několik sólových alb, z nichž 
za nejlepší považuje to poslední, 
vydané v roce 2007: „Teď je ten 
výběr nejlepšího jednoznačnější, 
nejlepší je zatím poslední vyad-
né album Blood on the Highway. 
K této desce jsem uspořádal 
i turné, při němž jsem navštívil 
i ČR.“

Se svou bývalou kapelou Uri-
ah Heep, v níž zůstal z původní 
sestavy již pouze kytarista Mick 
Box, už prakticky neudržuje 
žádné vztahy: „Už s nimi nejsem 
skoro v kontaktu a nejsme v pod-
statě v žádném vztahu. Občas 
sice komunikuju s Mickem Bo-
xem, ale ne kvůli muzice, nýbrž 
kvůli obchodním a fi nančním 
záležitostem,“ vysvětlil Ken 
Hensley.

V současnosti připravuje další 
album, které by mělo být dokon-
čeno koncem října a ponese ná-
zev Love and Other Mysteries.

Jana Karlová

Ken Hensley

Ken Hensley Foto: Václav Weber
Místostarosta města Bíliny (pověřený Zastupitelstvem města Bíliny řízením 
obecní policie ve smyslu § 3 odst. 1 zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, 

v platném znění) na základě doporučení Rady města Bíliny

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel/ka Městské policie Bílina
(dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění

 – určený strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení obecní policie)
 

na plný úvazek, dobu neurčitou

Požadavky dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění:
• negativní lustrační osvědčení, bezúhonnost, spolehlivost
• věk 21 let a více, zdravotní způsobilost

• střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:
• min. 5 let praxe u policie, obecní policie, v ozbrojených složkách,

 u záchranných sborů, řidičský průkaz sk. B

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• základní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost
 místo trvalého pobytu, telefonické spojení, datum a podpis uchazeče
• profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
 a dovednostech 
• originál výpisu z evidence rejstříků trestů nesmí být starší tří měsíců 
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

• stručná koncepce představy řízení městské policie

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 9. 10. 2009 do 12.00 hod.
Způsob podání přihlášky: v neprůhledné zalepené obálce označené
„VŘ – ředitel MěP“, k rukám místostarosty města Romana Šebka

– osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městský úřad Bílina, 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.

Předpokládaný nástup: Po protokolárním otevření obálek budou vybraní
uchazeči pozváni do rady města dne 14. 10. 2009. Vybraný kandidát

na výše uvedenou funkci bude navržen na pověření do funkce a představen 
na zastupitelstvu města dne 22. 10. 2009.

Platové zařazení: 9 plat. třída dle zákona č. 262/2006 Sb., NV 564/2006 
Sb a 130/2009 Sb.

Informace: sekretariát starosty, tel. 417 810 801, 417 810 802

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Roman Šebek, místostarosta, v. r., v Bílině dne 8. 9. 2009

MĚSTO BÍLINA,
Břežánská ul. 50/4, 418 31 Bílina
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Město Bílina – Zájezdy 2009 – Město Bílina
Termín Cíl zájezdu 

Září–říjen Kralovice
 – houby
 (dle zájmu) 

19. 09. Litoměřice
 – zahrada Čech

Termín Cíl zájezdu 

07. 11. Praha - Dejvice

28. 11. Drážďany

12. 12. Praha – Dejvice

19. 12.  Praha – Dejvice

BÍLINA VE SVAZU OBCÍ LÉPE DOSÁHNE NA DOTACE
Že v jednotě je síla, potvrzuje svazek obcí 

nazvaný INTEGRO. Jeho účelem je spojení sil 
a prostředků k všeobecnému rozvoji začleně-
ných obcí.

K 1. lednu 2010 do tohoto svazu, který se 
týká obcí v Poohří na západ od Českého středo-
hoří, vstoupí i Bílina a zařadí se tak mezi obce 
Měrunice, Žim, Bořislav nebo města Lovosice 
či Libochovice. INTEGRO má v současnosti 
33 členů s více než 27 tisíci obyvateli. Zakla-

dateli svazku bylo v roce 1998 město Třebeni-
ce spolu s obcemi Třebívlice a Velemín.

Předmětem činnosti tohoto zájmového svaz-
ku je spolupráce a koordinace mezi členskými 
obcemi, podpora a pomoc obcím v rozma-
nitých oblastech, jakými jsou např. sociální 
péče, ochrana životního prostředí a kulturního 
dědictví, zřizování a správa kulturních, zdra-
votnických, sportovních, školních a před-
školních zařízení atd. Jinými slovy tak Bílina 

lépe dosáhne na fi nanční prostředky potřebné 
ke stavbám např. hřišť, rekreačních zaříze-
ní, k rekonstrukcím stávajících budov apod. 
„Vstup do svazku INTEGRA nám pomůže 
v přístupu k dotacím. Čím více obcí sdružuje, 
tím větší má svaz sílu a váhu. A samo za sebe 
mluví i to, že žádná obec ze svazu nikdy nevy-
stoupila,“ popsal jednoznačný přínos starosta 
Josef Horáček.

Jana Karlová

Minulý měsíc se starosta Bí-
liny Josef Horáček s tamním 
starostou předběžně na tako-
vém pobytu domluvil: „S pa-
nem starostou jsme se shodli, 
že by se příští rok mohl výměn-
ný pobyt zrealizovat. Na pod-
kladech již pracuje vedoucí 
odboru školství a kultury paní 
Spurná, která má za úkol na-
fotit kemp, kde by děti bydlely, 
a restauraci, kde by se stravo-
valy. Bude zároveň připraven 
předběžný program s návr-
hem termínu. Vše se odešle 
francouzské straně a výsledek 
bychom měli vědět na konci 
tohoto roku.“

Výměnný pobyt by si mělo 
užít asi 30 dětí s doprovodem 
a naplní se tak jeden autobus. 
České děti by se zabydlely 

v táboře Malataverne, který 
prošel v posledních letech růz-
nými úpravami. Francouzské 
děti by zase poznaly kemp 
u areálu lázní Kyselka: „Chtěli 
bychom, aby francouzské děti 
žily při svém pobytu s městem. 
Když tu byly kdysi naposledy, 
byly ubytovány v Lubenci a to 
nebylo správné rozhodnutí, 
protože v Bílině samotné strá-
vily jen jeden den,“ vysvětlil 
starosta důvod změny kempu 
oproti poslednímu pobytu.

Bylo by pěkné a pro děti jis-
tě přínosné a obohacující, kdy-
by se výměnný pobyt povedl 
sjednat a úspěšně naplnit, aby 
si české děti užily francouz-
ského léta a francouzské toho 
českého.

Jana Karlová

Pivovar již nejspíše nezůstane zcela opuštěn. Zastupitelstvo města 
schválilo 3. září na svém zasedání výstavbu Technologického cen-
tra v jeho dvou třetinách.

Schválení Technologického centra v pivovaru

„Schválení Technologického cent-
ra je průlomovou věcí. Nyní můžeme 
vytvořit projektovou dokumentaci 
a udělat kroky potřebné pro získání 
dotace,“ řekl Ján Boháč z odboru re-
gionálního rozvoje. Revitalizace pi-
vovaru by tedy měla být fi nancována 
z dotačních titulů, o které se bude žá-
dat, a zčásti by se podílelo město.

SKORO 400 LET
STARÁ PAMÁTKA

Založení pivovaru je datováno 
do roku 1615. Právo vařit pivo Bíli-
ně tehdy udělil Kryštof starší z Lob-

kovic. Vařilo se tu bílé a ječné pivo. 
Současná budova pivovaru byla 
postavena v roce 1695. Před 1. svě-
tovou válkou se na pultech objevilo 
lahvové pivo a za první republiky se 
v něm čepovalo světlé pivo i tmavý 
ležák.

Po roce 1948 byl pivovar zestát-
něn. Zázemí pivovaru bylo v té době 
již značně zastaralé. Poslední várka 
piva zde byla vyrobena 23. února 
1977, poté tu zůstala jen sladovna, 
která vyráběla slad pro nový pivovar 
v Mostě-Sedlci.

zdroj: www.hsbilina.cz Foto: Václav Weber

BÍLINSKÉ DĚTI
VYRAZÍ DO SVĚTA
Bílinské děti se možná opět dočkají a příští rok pojedou na vý-
měnný pobyt. Ten by je nasměroval na čtrnáct dní nebo na tři 
týdny do jižní Francie, do asi čtyřicetitisícového města Alès.

Již tradiční soutěž zažijí 
Hrobčice. Od pátku do neděle 
18. – 20. září se v jubilejním 
10. ročníku utkají různé slož-
ky policie ve střelecké soutěži 
O putovní pohár ředitele Měst-
ské policie Bílina.

Novinkou oproti předchozím 
ročníkům je, že je soutěž tří-
denní. Samotné střelecké klání 
však bude probíhat jako v mi-
nulých letech v jednom dni. 
Soutěž je určena pro zájemce 
z ozbrojených složek, ať jde 
o policii, vězeňskou službu či 
celní správu, ale také bezpeč-

nostní agentury a sportovně 
střelecké kluby. Do letošního 
ročníku je přihlášeno 17 týmů.

Počátkem září schválilo za-
stupitelstvo města přijetí dotace 
pro tuto soutěž, která činí více 
než 400 tisíc korun. Finance 
poputují z evropského Fondu 
malých projektů a projektu Ziel 
3 / Cíl 3. Částka pokryje veške-
ré výdaje potřebné pro úspěš-
nou realizaci této mezinárodní 
soutěže.

Klání profesionálů slibuje 
nepochybně zajímavé zážitky.

Jana Karlová

Strážci zákona si vyzkouší 
své střelecké umění
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P RV N Í  Š KO L N Í  D E NP RV N Í  Š KO L N Í  D E N
1.září naše škola přivítala 59 nových žáčků, pro které otevřela
3 první třídy. Pro děti, jejich rodiče i další blízké to vždy je mi-
mořádná událost, umocněná krásnými kornouty, které pro děti 
připravili jejich rodiče.Prvňáčci obdrželi také dárečky od Lesů 
ČR a Hitrádia FM.

Když přišlo úterý 1. září, nenamířili si to studenti nastupující 
do prvního ročníku bílinské pobočky Podkrušnohorského gym-
názia do školy, ale na radnici. Právě tam proběhlo jejich slav-
nostní přivítání do řad gymnazistů ředitelem Karlem Vackem 
a místostarostou Romanem Šebkem.

Vítání prvňáčků na ZŠ Lidická

Do nového školního roku vstoupili na radnici

S piškoty do DDM Bílina na Den otevřených dveří

Noví žáčci se zvědavě rozhlí-
želi po svých třídách, které jsou 
vybaveny interaktivními tabulemi, 
plátnem, dataprojektory a hlavně 
po veselé výzdobě, kterou si pro 
ně paní učitelky připravily. Úvodní 
slovo patřilo ve třídách panu sta-
rostovi Josefu Horáčkovi.

1. září je mimořádný den nejen 
pro prvňáčky, ale i pro děti příprav-
ného ročníku, které také vstupují 
poprvé do školy, ale i pro žáky 
devátých ročníků, pro které tímto 
dnem začíná poslední školní rok 
spojený s rozhodováním o jejich 
další budoucnosti.

Na všechny žáky čeká v letoš-
ním školním roce hodně zajíma-
vých akcí a projektů, které si kla-

dou za cíl jejich všestranný rozvoj 
a co nejlepší přípravu do dalšího 
života. Z těch nejbližších uvádíme 
Den ochrany člověka za mimořád-
ných situací, projekt Pochopením 
k toleranci a respektu ve spolupráci 
se Židovským muzeem v Praze, 
projekt Připraveni na život zaměře-
ný na profesní orientaci nebo pre-
ventivní projekt Stop závislosti!! 
realizovaný ve spolupráci se Stát-
ním zdravotním ústavem v Ústí 
nad Labem.

Pro všechny děti je také připra-
vena bohatá nabídka zájmových 
útvarů počínaje počítačovými 
kroužky, sportovními kroužky vše-
ho druhu, výtvarnými, turistickými 
nebo divadelním kroužkem. Samo-

Dům dětí a mládeže 
Bílina připravil na le-
tošní školní rok spoustu 
novinek, připravil nové 

kroužky, rozšířil svoji činnost, ale také 
zvelebil a rozšířil některé své prosto-
ry. Se vším se můžete přijít seznámit 
i vy, a to právě dnes od 14.00 do 18.00 
hodin, kdy je pro všechny zájemce 
nachystaný Den otevřených dveří. 

Prohlédnout si budete moci jednot-
livé klubovny a seznámíte se podrob-
ně s kroužky. NEZAPOMEŇTE také 

na balení piškotů. V průběhu Dne ote-
vřených dveří bude DDM Bílina opět 
sbírat piškoty v rámci svého projektu 
DDM POMÁHÁ POSTIŽENÝM, 
kdy právě piškoty pomáhají při vý-
chově asistenčních štěňat. Přijďte se 
podívat do bílinského domečku, svojí 
návštěvou tak pomůžete postiženým 
Děkujeme. Podrobnější informace 
o prvním předávání piškotů v Centru 
výchovy asistenčních štěňat v Praze-
Jinonicích hledejte na www.ddmbili-
na.cz. Vlasta Vébr

Na úvod zazněla studentská 
hymna Gaudeamus Igitur a po ní 
se slova chopil pan Vacek. Studenty 
nastupující do primy uvítal a popřál 
jim hodně štěstí na jejich studijní 
dráze. Zdůraznil jim, že se nesmějí 
nechat odradit případnými prvot-
ními neúspěchy, které se dají brzy 
překonat. Nováčkům osmiletého 
gymnázia popřál, aby využili také 
velké příležitosti navázat celoživot-
ní přátelství.

Od něj převzal slovo Roman 

Šebek, který kromě přání mnoha 
úspěchů vyslovil radost nad tím, že 
gymnázium bylo v Bílině zachová-
no a může nadále vzdělávat budou-
cí elitu.

Svým novým studentům se přišli 
představit také učitelé, se kterými 
se budou denně setkávat a kteří jim 
budou předávat znalosti ze svých 
předmětů.

Za tónů hymny Gaudeamus Igi-
tur se na závěr celého aktu studenti 
s novou třídní profesorkou vydali 

zřejmostí je také nabídka doučová-
ní hlavních předmětů ve všech roč-
nících a příprava na střední školy.

Přejeme prvňáčkům úspěšné vy-
kročení do základního vzdělávání, 
všem žákům hodně sil a energie, 
aby co nejlépe zvládli školní po-
žadavky. Žákům, kteří letos končí 

povinnou školní docházku, přeje-
me šťastnou ruku při výběru střed-
ní školy. Rodičům přejeme hodně 
trpělivosti, sil a hlavně radost z dětí 
a těšíme se, že společně s Vámi je 
úspěšně provedeme školními léty.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová, 
zást. ředitelky

do školy, kde jim vysvětlila vše po-
třebné pro povinnosti a práci.

Bude jí třeba hodně, než že se 
všichni studenti dočkají a ředitel 

k nim bude promlouvat z téhož 
místa za osm let při předávání ma-
turitního vysvědčení.

Jana Karlová

Prvňáčci na ZŠ Lidická Foto: Václav Weber

Vítání studentů primy Foto: Jana Karlová
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V pátek v podvečer 4. září 2009 opět zažilo Mírové náměstí v Bí-
lině lampionový průvod, který každým rokem pořádá Kulturní 
centrum Kaskáda v Bílině. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

6 17. září 2009

I přes nepřízeň počasí se sešlo 
na náměstí cca 300 lidí, nejen rodi-
če, prarodiče, děti, ale také příznivci 
country, folku a blues. 

Letošní lampionový průvod od-
startovala Dubská folková kapela 
Na poslední chvíli. Šestičlenná ka-
pela zahrála a zazpívala celou škálu 
folkových písniček. Nechyběl ani 
stánek se světelnými ozdobami, který 
je každoročně umístěn na Mírovém 
náměstí. 

Ve 20.00 hodin odstartoval lampi-
onový průvod za asistence Městské 
policie v Bílině. Průvod prošel Seifer-

tovou ulicí dále přes ulici 5. května, 
okolo koupaliště až do letního kina 
Kyselka, kam lampionový průvod 
dorazil asi okolo 20.30 hodiny. 

V letním kině se malým účastní-
kům promítlo pravidelné cca hodino-
vé pásmo pohádek. Lampionový prů-
vod má v Bílině dlouholetou tradici. 
Jsme rádi, že i v době „ekonomické 
krize“ je tato kulturní akce hojně na-
vštěvovaná. Kulturní centrum Kaská-
da děkuje Městské policii za pomoc 
a fi rmě Beuty Bílina za účast na této 
akci.

P. Běhálková, KC Kaskáda Bílina

Mírové náměstí ožilo lampionovým průvodem

Foto: Václav Weber

Počet nezaměst-
naných neklesl 

ani v srpnu
Bílina patří již tradičně 

k městům s vyšší mírou neza-
městnanosti než ostatní mik-
roregiony v okrese. Za srpen 
se počet nezaměstnaných 
opět zvýšil. Došlo však zá-
roveň i k rozšíření nabídky 
volných pracovních míst.
Čísla nejsou vyšší nijak 

markantně. O zaměstnání se 
v srpnu ucházelo 1477 lidí, 
což je o 28 lidí více než v čer-
venci. Nezaměstnanost v Bí-
lině tak stoupla na 13,64 %. 
V celém okrese bylo Úřadem 
práce evidováno 7957 ucha-
zečů o práci, což představuje 
nárůst o 182 oproti červenci 
a celková nezaměstnanost 
tak činila 12,46 %.

Srpnová nabídka činila 
v okrese 187 míst, zatímco 
v červenci 174. V Bílině bylo 
kromě nově nabízených míst 
v Intersparu, kde koncem srp-
na proběhlo výběrové řízení, 
volných míst 30, o osm víc 
než v červenci. Volná místa 
dávají příležitost instalaté-
rům, kuchařům, truhlářům, 
stavebním dělníkům či řidi-
čům nákladních automobilů. 

Suma sumárum na jedno 
volné místo připadalo prů-
měrně téměř 50 nezaměstna-
ných.

Jana Karlová

Navštívíte-li v těchto dnech vý-
stavní síň U Kostela, potěší vaše 
oči bohatě barevné a prošívané 
deky, přikrývky, přehozy a další 
potřeby a doplňky jako např. polš-
táře nebo kabelky.

Všechny ty zajímavé a pro oči 
lákavé věci jsou vyrobeny různý-
mi technikami prošívání a sešívání 
- tzv. patchworku. Zajímavé vrst-
vení quiltů, tj. prošívaných textilií 
i patchwork staví svou poutavost 
na různobarevnosti. Často se také 
v souvislosti s patchworkem mlu-
ví o přišívání vystřižených tva-
rů na kontrastní látku. Všechny 
techniky se při tom dají tvořivě 
i účelně jakkoliv kombinovat s ji-
nými technikami, jako je např. 
vyšívání.

Výstavu pořádá Quiltklub 
Teplice u příležitosti desetiletého 
výročí své existence a retrospek-

tivně tak mapuje svou činnost. 
Tuto neformální skupinu žen spo-
juje nadšení pro prošívání a pa-
tchwork. Scházejí se, vzájemně se 
podporují, vyměňují si zkušenosti 

a vytváří společná díla třeba pro 
charitativní účely. „Smyslem naší 
činnosti je to, že se chceme schá-
zet nad patchworkem, učit se nové 

techniky, propagovat patchwork 
na veřejnosti a svojí dobrovolnou 
prací a prodejem výrobků také 
přispívat charitě,“ uvedla před-
sedkyně klubu Ivana Pešková.

Klub pořádal také výukové 
kurzy, kde nové zájemce tyto zají-
mavé techniky ručních prací učil. 
V neposlední řadě své práce vy-
stavuje v různých městech a v září 
si poprvé našel cestu i do Bíliny.

Na výstavu se můžete vypravit 
do 25. září. Dospělí za obdivování 
náročné výroby krásných přeho-
zů zaplatí 20 Kč, senioři, studenti 
a děti 10 Kč a pro školy je určena 
skupinová vstupenka za 100 Kč. 
Pokud chcete nahlédnout do svě-
ta pestrosti a zajímavosti, přijď-
te výstavu navštívit. Máte na to 
ve všední i víkendové dny dobu 
od 10 do 16 hodin.

Jana Karlová

Kruhový objezd u Penny jako zvláštnostKruhový objezd u Penny jako zvláštnost

Hra barev a šikovnosti na výstavě U Kostela

Tak je to navrženo v projektu. 
„Uprostřed bude železobetonová 
deska, na kterou ještě přijde žula. 
Zároveň tam nebude příliš velká 
vyvýšenina, kamion najede na se-
šikmený obrubník, který nebude 
mít problém přejet,“ uvedl stavby-
vedoucí pan Brabenec.

Bezpečnost ostatních aut nebu-
de ohrožena. Auta s nadměrným 

nákladem mají před sebou i za se-
bou doprovodná vozidla, která do-
pravu uzpůsobí, aby kamion mohl 
přejet. Řidiči tím nebudou překva-

peni, chystá se potřebné značení 
a informace o možnosti pro kami-
ony s velkým nákladem.

Jana Karlová

Kruhový objezd, který roste 
u Penny, se po dostavění bude 
moci pyšnit něčím, co jiné kru-
hové objezdy nemají a co bude 
přínosem pro auta s nadměr-
ným nákladem. Ta nebudou mu-
set kroužit objezdem – budou 
mít možnost jej rovně projet.

Foto: Václav Weber

Foto:
Václav Weber
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MOBILNÍ POLICEJNÍ SLUŽEBNA V BÍLINĚ
717. září 2009

Policisté budou mít lepší dohled nad problematickými místy v Bí-
lině. 11. září Bílina představila svou novou mobilní policejní slu-
žebnu. Její vytvoření bylo schváleno na jaře a minulý týden v pá-
tek byla ofi ciálně představena.

Pro Teplické předměstí má město připravenou a zčásti již i na-
plněnou postupnou revitalizaci. V jejím rámci probíhají různé 
úpravy v jednotlivých částech sídliště. Úprav se postupem času 
dočkají všechny části.

INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

Na počátku stálo přání občanů, 
aby město postavilo pevnou slu-
žebnu na Panelovém sídlišti. Podle 
místostarosty Romana Šebka by 
to však bylo nespravedlivé vůči 
jiným lokalitám, kde jsou také pro-
blémy.

Jejím účelem je přejíždět na růz-
ná problémová místa, po určitý čas 
je hlídat, udržovat v nich pořádek 
a v lidech vyvolat větší pocit bez-
pečnosti. Proto má na sobě motto 
,bezpečí a pořádek‘: „To je to, co 
se občanům Bíliny nedostává v ta-
kové míře, v jaké by si představo-
vali. Tam, kde bude služebna stát, 
se pořádek jistě zlepší a lidé se bu-
dou cítit více v bezpečí,“ řekl při 
představování služebny iniciátor 
celého projektu pan Šebek.

Služebna je zcela nezávislou 
jednotkou s veškerým zázemím. 

Je v ní špičkové monitorovací za-
řízení, sociální zařízení, kuchyňka. 
Osádka v počtu až 3 policistů v ní 
tak může být a bude nonstop. Vy-
tvoření služebny se vešlo do milio-
nu korun, jak bylo stanoveno.
Ředitel MP Marcel Špička a sta-

rosta Josef Horáček věří v efekti-
vitu a přínos služebny: „Počítám, 
že přítomnost služebny pomůže 
v lokalitách, kde bude umístěna. 
Je dobře vybavená a věřím, že tak 
splní svůj účel.“

Prezentace dodávky sloužící 
jako služebna proběhla od 11 hodin 
a přítomní měli možnost podívat se 
do interiéru, kde jim bylo vysvět-
leno, jak bude služebna fungovat. 
Stejně tak si ji mohli zájemci pro-
hlédnout v neděli 13. září na Dni 
horníků.

Jana Karlová

MOBILNÍ POLICEJNÍ SLUŽEBNA V BÍLINĚ

Foto: Václav Weber

Celá revitalizace má pět etap a byla zahájena v září před dvěma lety: 
„V rámci první etapy byly v části sídliště udělány nové chodníky, osazeny 
nové sloupy veřejného osvětlení a bylo vybudováno dětské hřiště. V části 
sídliště byla také obnovena zeleň,“ vypočítává hotovou práci Karel Müller 
z odboru nemovitostí a investic. Celkové náklady této etapy činily šest a půl 
milionu korun. Město se podílelo dvěma a půl miliony, zbylé čtyři miliony 
pokryla dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

Tím revitalizace prozatím skončila. Původní plán zrealizovat do konce ro-
ku druhou a třetí etapu nemůže být naplněn, protože  město nezískalo dotaci, 
o kterou mělo zažádáno. Jak vysvětluje pan Müller: „O dotaci na druhou 
a třetí etapu bylo požádáno v letošním roce, ale neobdrželi jsme ji. Nebylo 
vybráno ani jedno město se severočeského kraje. Žádosti budou znovu podá-
ny po vyhlášení programu v roce 2010.“

V současné době nelze přesně určit, kdy bude celá revitalizace kompletně 
dokončena: „Záleží to na vyhlášených programech a poskytnutí dotace, pak 
bude možné pokračovat,“ uzavřel problém dotažení revitalizace k úspěšné-
mu konci Karel Müller. Jana Karlová

Revitalizace Teplického
předměstí zatím pozastavena

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BÍLINA
srdečně zve na akce spojené s oslavou 80. výročí založení

hudební školy v sobotu 3. října 2009

„Vstupte, prosím“
prohlídka školy pro veřejnost a setkání s učiteli: 11.00 – 13.30 hod.

„Vernisáž výstavy k 80. výročí školy“
výstavní síň U Kostela v 16 hodin

výstava prací výtvarných oborů ZUŠ Bílina, Dubí, Duchcov a Teplice

„Slavnostní koncert“
Městské divadlo v Bílině v 17.30 hodin, účinkují žáci hudebních
a tanečních oborů ZUŠ Bílina, Dubí, Duchcov, Krupka a Teplice

Místostarosta Roman Šebek slavnostně představuje mobilní služebnu
 Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO

17. září, 19 hodin
ŠEST TANEČNÍCH HODIN 

V ŠESTI TÝDNECH
Richard Alfi eri

(Divadlo Ungelt Praha)
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti 

a nikdy neumírající neději.
Hrají: Chantal Poullain, Oldřich Kaiser

Vstupné: Přízemí (celé): 250,- Kč
Balkón 1. řada: 250,- Kč

Balkón 2. - 5. řada: 200,- Kč
Balkón 6. - 8. řada: 160,- Kč

KINO HVĚZDA
17. – 18. září, 19 hodin

WRESTLER
USA/Akční drama. České titulky.

Příběh o wrestlingové vášni, životních vý-
hrách i prohrách. Hrají: Mickey Rourke...

Vstupné: 65,- Kč  109 minut

17. – 18. září
VÝSTAVA KAKTUSŮ, 

SUKULENTŮ A MASOŽRAVEK
Ve foyer kina Hvězda vystavuje

pan M. Homolka. PO – PÁ: 9.00-17.00 hod.
SO: 9.00-12.00 hodin

sobota 19. 9., 20 hod.
KRVAVÉ POBŘEŽÍ

Japonsko/Historické válečné drama.
Výpravné akční drama z doby

Tří císařství....

26. září, 20 hodin
POKOJ V DUŠI

SK/Drama. Slovenské znění.
Životní příběh se odehrává na pozadí 
drsné scenérie hor, se vším, co je pro 

střední Slovensko typické.
Hrají: Attila Mokos, Helena Krajčiová, 

Jaromír Hanzlík, Petr Vondráček,
Robert Wieckiewicz

Vstupné: 70,- Kč  97 minut

29. září, 19 hodin
HAPPY GO LUCKY
VB/Drama. České titulky.

Je těžké být šťastný? Film, který vykouzlí 
úsměv na Vaší tváři.

Hrají: Sally Hawkins, Alexis Zegerman, 
Eddie Marsan…

Vstupné: 65,- Kč  118 minut

30. září, 19 hodin
COCO CHANEL

Francie/Biografi cký. České titulky.
Příběh moderní ženy, která navždy změnila 
svět módy, svět žen. Hrají: Adreuy Tautou...

Vstupné: 65,- Kč  105 minut

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
30. září, 18 hodin

BESEDA S VLASTIMILEM 
VONDRUŠKOU

Spisovatel Vlastimil Vondruška (1955) 
získal širokou čtenářskou oblibu především 
svými historickými detektivními romány. 

Beseda bude spojena s autogramiádou.
Vstupné dobrovolné

KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA V BÍLINĚ
A 

ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ZVOU

NA FESTIVAL 

OZVĚNY 35.ROČNÍKU LETNÍ FILMOVÉ ŠKOLY
Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Od pondělí 21.září do pátku 25.září 2009 
v Digitálním kině v Bílině

pondělí 21.září 2009 
18.30 Slavnostní zahájení Ozvěn LFŠ v digitálním kině v Bílině

19.00 hodin fi lm VZLETY A PÁDY – dokument o třech československých 
fotografech z období druhé světové války režisérky Věry Chytilové ČR,110 minut

Každý den je před každým fi lmem od 18:30 Představení fi lmu divákům

úterý 22.září
19.00 hodin – fi lm PIANISTKA – dramatický fi lm od režiséra Michaela Hanekeho

Francie/Rakousko, 130 minut

Středa 23.září 2009 
19.00 hodin – fi lm PRAŽSKÁ PĚTKA –kultovní povídkový fi lm

s herci nejen z divadla SKLEP, ČR, 97 minut

čtvrtek 24.září 2009 
19.00 hodin – fi lm V HLAVNÍ ROLI GUSTAV HUSÁK
fi lm od režiséra Roberta Sedláčka, ČR, 108 minut

pátek 25.září 2009 
19.00 hodin – fi lm NÁVRAT DO ČERVENÉHO MĚSTA –absolventský fi lm 
od režiséra Tomáše Hubáčka z Fakulty multimedií UTB Zlín ČR 60 minut

Doprovodný program: 
Výstava ve foyer divadla, divadelní představení a školní projekce.

Vstupné: dospělí – 60,-Kč senioři studenti – 30,-Kč
Abonentka(vstupné na všech pět projekcí) – 100,-Kč

Vstupenky na festival 35.ročníku Ozvěn LFŠ z UH v Bílině bude možné
zakoupit v Informačním centru na Mírovém náměstí (pod radnicí)

 nebo na www.kckaskada.cz - on-line předprodej a na místě v digitálním kině 
(budova Městského divadla v Bílině)
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Vedle Alfonse Muchy je před-
ním představitelem secese a čes-
kého moderního umění. Je považo-
ván za zakladatele české moderní 
grafi ky. V zahraničí byl za svého 
života považován za největšího 
grafi ka na světě, v Čechách se mu 
však přílišného uznání nedostalo.

Po dokončení uměleckoprů-
myslové školy spolupracoval pět 
let v Paříži s Alfonsem Muchou 
a studoval grafi cké techniky. 
Po návratu do Prahy si našel mís-
to v České slévarně písma, než si 
roku 1905 založil vlastní ateliér. 
A právě grafi cké práce ve stylu se-
cese z těchto let jsou z jeho tvorby 
nejznámější.

Ateliér mu byl však po pěti 
letech zabaven soudní exekucí 
a Preissig zmizel v USA. Tam 
působil jako pedagog a reklamní 
grafi k. Věnoval se především ty-
pografi i a také vytvářel abstraktní 
kompozice, které se blíží pozděj-
šímu op-artu. Po návratu do Prahy 
v roce 1913 se jeho tvorba trans-
formovala do abstraktní malby.

Obě světové války pro něj zna-
menaly odboj. Během té první 
tvořil v protirakouském odbo-
ji náborové plakáty do Česko-
slovenských legií. V kampani 
za svobodu Československa roku 
1918 použil své nové plakátové 
písmo.

Odboj za druhé světové války 
se mu stal osudným. Společně se 
svou dcerou Irenou Bernáškovou 
redigoval a tiskl ilegální časo-
pis V boj a byl členem odbojové 
skupiny. Za to byl v roce 1940 za-
tčen gestapem a vězněn. Po dvou 
letech skončil v koncentračním 
táboře Dachau, kde 11. 6. 1944 
zemřel.

Preissig vydával časopis Česká 
grafi ka a tvořivým použitím pís-
ma (Preissig Roman) a schopností 
charakterizovat majitele ex-libris 
přispěl osobitými a nepřehlédnu-
telnými vzory i do českého kni-
hovnictví.

Nejslavnější je jeho výtvar-
ný doprovod ke Karafi átovým 
Broučkům (1903) a Bezručovým 
Slezským písním.

Jana Karlová

Víte o historii...

ZAKLADATEL MODERNÍ GRAFIKY POCHÁZEL ZE SVĚTCE
Téměř přesně před 136 lety (31. 7. 1873) se ve Světci narodil významný 
malíř, grafi k, ilustrátor, fotograf a designér Vojtěch Preissig.

Samovolné zarůstání výsypky vytváří až překvapivě pestrá a rozmanitá rostlinná společenstva 
Foto: Miroslav Horák

Vojtěch Preissig

Festival ptactva opět představí ohrožené druhy

Takovým projektem je Festival 
ptáků, který se pořádá každý rok 
první říjnovou neděli. Ornitologo-
vé z BPS se jeho prostřednictvím 
snaží dělat osvětu: „Na těchto 
veřejných akcích představujeme 
ohrožené druhy ptactva, které 
na Bílinsku žijí, a vyzdvihujeme, 
čím je ten či onen konkrétní druh 
zajímavý a zvláštní,“ popisuje Mi-
roslav Horák a pokračuje, „zájem 
o takové akce je střídavý, ne vždy 
mají úspěch. Není mnoho lidí, 
kteří mají zájem se něco dozvědět 
a pak třeba jít do přírody, zkusit 
si najít např. modráčka, potěšit 
se z toho, že zpívá, a zas jít domů. 
Lidé mají radši zvířata v zajetí 
a dívají se na ně doma.“

Kromě festivalu pořádá ornito-
logická sekce ještě Vítání ptačího 
zpěvu. To se koná většinou první 
květnovou neděli v Duchcově.

Jedním z nejohroženějších dru-
hů ptáků žijících na Bílinsku je 
linduška úhorní. V celé republi-
ce žije jen několik desítek párů, 
z toho na Bílinsku asi pět. Ostatní 
na mosteckých výsypkách a jinak 
se prakticky nevyskytuje. Dalšími 
ohroženými druhy jsou konipas 
luční, slavík modráček, brambor-
níček černohlavý nebo také čáp 

Procento úspěšnosti však 
v ochraně těchto vzácných druhů 
není veliké a na vině je paradoxně 
právě úsilí o rekultivaci, jak vy-
světluje pan Horák: „Rekultivace 
je hlavně pro lidi. Není to návrat 
k přírodě, ale ke krajině, která má 
opět nějak sloužit člověku. Dobrým 
příkladem je Radovesická výsypka 
u Bíliny. Je obrovská, taková se 
jinde v republice nenachází. Svou 
jedinečností na sebe naváže vzác-
né druhy. Tím, že člověk rekultivu-
je, tak výsypku pro ty vzácné druhy 
ničí, a tudíž je nechrání. Mizí totiž 
ta spousta mokřinek a nebeských 
jezírek, pískových či štěrkových en-
kláv, různých travinných společen-
stev, neobhospodařovaných v době 
hnízdění, a jiných zcela zvláštních 
mikrobiotopů. I když takovýchto 
několik plošek na výsypce několik 
zůstane, tvoří jen mizivé procento 

černý: „Ten má na Bílinsku dvě 
hnízda a celkem letos měli osm 
mladých,“ radostně sdělil pan Ho-
rák.

Jedinečnost bílinské přírody 
spočívá v diverzitě krajiny. Dochá-
zí zde k jevům, které jinde u nás 
v takovém měřítku nejsou známy. 
Nejdříve tu proběhla rozsáhlá de-
vastace krajiny a po těžebním pro-
cesu následovala rekultivace. Me-
zitím však se příroda sama snaží 
zacelit jizvy, které utržila, a tak se 
vytváří jedinečné prostředí, láka-
jící vzácné druhy. 

celkové výměry.“ Přicházejí však 
alespoň drobné úspěchy. Pan 
Horák vypráví: „Největší radost 
máme z toho, že se nám občas 
daří oslovovat veřejnost, i když 
k samotné záchraně ptáků to příliš 
nevede. Relativně dobře se nám 
daří v udržování hnízdních bu-
dek. Na Bílinsku jich je kolem 150 
a poměrně hezky se nám v nich 
podařilo podchytit populaci kru-
tihlava, což je pták, který všude 
v republice postupně mizí. Ale 
takový úspěch je málo, pokud to 
porovnáme s počtem druhů, které 
ubývají.“

Lidé z BPS mají přírodu rádi 
a mají pro ni cit. To by jim samo 
o sobě mohlo stačit. Rádi se o ni 
ale podělí i s ostatními. A řek-
něte, není k tomu třeba Festival 
ptactva vzácnou a jedinečnou 
příležitostí? Jana Karlová

Ornitologická sekce Bílinské přírodovědné společnosti (BPS) 
funguje už léta a náplní její činnosti je především zkoumat a za-
chycovat jedinečnost zdejšího života ohrožených ptáků. Snaží se 
upozorňovat na vzácnost některých druhů ptactva, které tu žijí, 
a chránit je. Neméně významnou činností je podíl na různých 
projektech, z nichž některé jsou určeny pro veřejnost.
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Zastupitelstvo města Bíliny na svém 6. zasedání, které se uskutečnilo dne 3. 9. 2009 mimo jiné:
Uložilo:

Tajemníkovi městského úřadu:
 zajistit zahájení řízení o výkup pozem-
ků, na kterých se nachází veřejná ko-
munikace, v ul. Nerudova, Bezejmen-
ná a Fügnerova. 
• zpracovat odpovědi na jednotlivé 

dotazy přednesené členy zastupi-
telstva města na tomto zasedání 
týkající se stavby “Lávka přes řeku 
Bílinu a silnici I/13“.

• předkládat průběžně členům zastu-
pitelstva města materiály týkající 
se stavby „Lávka přes řeku Bílinu 
a silnici I/13“.

• připravit návrh na přidělení a pří-
padný prodej volných bytových 
jednotek v domě Za Chlumem 752 
– 756. 

Schválilo:
• Uzavření kupní smlouvy na pro-

dej parcely č. 1683/166 o výměře 
4 266 m2 oddělené geometrickým 
plánem č. 2286-147/2009 z parcely 
č. 1683/96 k. ú. Bílina, za celkovou 
kupní cenu dle obálkové metody 
ve výši 1 005 000 Kč. Kupujícím je 
společnost Autodoprava – pneuser-
vis P+P, s. r. o., se sídlem v Praze, 
Bořivojova 878/35. 

• Rozpočtový výhled města na roky 
2010 – 2011, dle návrhu předlože-
ného vedoucí fi nančního odboru. 

• Vyúčtování hospodaření města, je-
ho zařízení a řízených organizací 
za I. pololetí roku 2009.

• Uzavření Smlouvy č. 08007773 
o poskytnutí podpory mezi měs-
tem Bílina a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR, schválenou 
a podepsanou dnem 16. 7. 2009 
zástupcem Státního fondu život-
ního prostředí ČR, jejímž předmě-
tem je poskytnutí dotace ve výši 
882.138,75 Kč na zateplení a vý-
měnu oken v ZŠ Aléská, Bílina 
a uzavření Smlouvy č. 08007703 
o poskytnutí podpory mezi měs-
tem Bílina a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR, schválenou 
a podepsanou dnem 16. 7. 2009 
zástupcem Státního fondu život-
ního prostředí ČR, jejímž předmě-

tem je poskytnutí dotace ve výši 
727.282,20 Kč na zateplení a vý-
měnu oken v ZŠ Za Chlumem, 
Bílina. 

• Vstup města Bílina do Dobrovol-
ného svazku obcí INTEGRO, zá-
pad Českého Středohoří – Poohří 
k 1. lednu 2010, dle předložených 
podmínek. 

• Vytvoření Technologického centra 
Bílina v přibližně dvou třetinách 
prostor a ploch Zámeckého pivova-
ru v Bílině, dle návrhu předložené-
ho společností SERVISO, o. p. s., 
Třebívlice. 

• Zvýšení kapacity Mateřské školy 
Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace - odloučeného praco-
viště MŠ Žižkovo údolí z 65 na 70 
dětí a školní jídelny MŠ Žižkovo 
údolí z 65 na 82 jídel, s účinností 
od 1. září 2009. 

• Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a obcí Markvartice, 
jejímž předmětem je poskytnutí fi -
nančního daru ve výši 250.000 Kč 
a obcí Horní Habartice, jejímž 
předmětem je poskytnutí fi nanční-
ho daru ve výši 250.000 Kč a obcí 
Dolní Habartice, jejímž předmě-
tem je poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 250.000 Kč v rámci pomoci 
obcím postižených povodněmi. 

• Přijetí dotace na projekt Hry bez 
hranic ve výši 405.000 Kč a záro-
veň schvaluje uzavření smlouvy 
o fi nancování mezi městem Bílina 
a Svazkem obcí Euroregion Labe 
na tuto akci. 

Přijetí dotace ve výši: 
• 100.000 Kč na realizaci Programu 

podpory terénní práce v roce 2009. 
• 7.450.000 Kč na dávky sociální 

péče – příspěvky v hmotné nouzi 
a příspěvky pro zdravotně postiže-
né. 

• 8.446.000 Kč na dávky sociální pé-
če – příspěvek na péči. 

Přijetí dotace na:
• projekt mezinárodní soutěže 

ve střeleckých dovednostech 

„O pohár ředitele Městské policie 
v Bílině“ ve výši 405.000 Kč a zá-
roveň schvaluje navýšení rozpočtu 
Městské policie Bílina o podíl měs-
ta ve výši 72.000 Kč. 

• provoz Czech POINT ve výši 
58.259 Kč. 

• činnosti vykonávané obcemi s roz-
šířenou působností v oblasti soci-
álně-právní ochrany dětí ve výši 
673.597 Kč.

• věcné vybavení jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů ve výši 
15.000 Kč. 

• Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory soci-
álního začleňování ve městě Bílina 
mezi městem Bílina a společností 
Člověk v tísni, o. p. s., na projekt 
„PreveNCe“ ve výši 138.330 Kč 
a navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
na projekt „Dejme prostor dě-
tem“ ve výši 44.205 Kč a na pro-
jekt „Těšíme se do školy“ ve výši 
75.639 Kč. 

• Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 15.4. 
do 5. 8. 2009.

Zamítlo:
• Žádost pana Janko Ikova o sníže-

ní kupní ceny za prodej pozemku 
p. č. 1528/4 k. ú. Bílina. 

• Žádost manželů Karla a Růženy 
Langových o prodej části pozemku 
p. č. 263/1 o výměře cca 263 m2 k. 
ú. Bílina. 

• Žádost pana Miloslava Schülera 
o prodej části pozemku p. č. 1636/12 
o výměře cca 600 m2 k. ú. Bílina.

• Žádost pana Jiřího Častorala o pro-
dej části pozemku p. č. 1676/2 
o výměře cca 650 m2 k. ú. Bílina.

Projednalo:
Zápis z jednání Finančního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny ze dne 
31. 8.2009.

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů s tím, že stanovuje výši 
roční sazby místního poplatku v roce 
2010 na 500 Kč. 

Vzalo na vědomí:
• Rezignaci pana Mgr. Radomíra Jo-

hanny, zvoleného za ODS, na jeho 
mandát člena Zastupitelstva města 
Bíliny, kde dni 28.8. 2009.

• Prohlášení paní Mgr. Evy Böhmo-
vé (ODS) členkou Zastupitelstva 
města Bíliny, dnem 29. 8. 2009, 
s náležitostmi složení slibu dne 
3. 9. 2009.

• Dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města – pana Oldřicha 
Bubeníčka, paní Jitky Brejníkové 
a pana Milana Síby s tím, že na jed-

notlivé dotazy byla podána písem-
ná a ústní odpověď. 

• Informaci vedoucí fi nančního od-
boru o vlivu fi nanční a hospodář-
ské krize na výši příjmů města. 

• Petici občanů města Bíliny jako 
podnět pro rozhodování o stanove-
ní poplatku za svoz komunálního 
odpadu na rok 2010 a žádost o zru-
šení poplatku za svoz komunálního 
odpadu zamítá.

• Návrh pana Pavla Ryjáčka na vyu-
žití fi nančních prostředků z provo-
zu výherních hracích přístrojů. 

• Dopis fi rmy MIZER Bílina týkající 
se řešení nezaměstnanosti rom-
ských občanů z Bíliny. 

• Přehled čerpání neinvestiční dotace 
na zajištění provozu Ambulantní 
pohotovostní péče za I. pololetí ro-
ku 2009. 

• Splnění usnesení zastupitelstva 
města č. 140, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo 
zajistit kontrolu uzavřených smluv 
na zneškodňování komunálního 
odpadu fyzickými a právnický-
mi osobami ve městě, dle zápisu 
o kontrole č. 6/2009, provedené 
kontrolním výborem. 

• Informaci vedení města a tech-
nického dozoru investora ohledně 
dalších jednání stavby „Lávka přes 
řeku Bílinu a silnici I/13“. 

• Informaci starosty města o padnutí 
stromu v parku u Husitské bašty, 
pod vlivem větru.

• Žádost pana Pavla Bárty o přehod-
nocení vyhlášky města č. 12/2007 
o umísťování a době provozu vý-
herních hracích přístrojů v územ-
ním obvodu města Bíliny a obecně 
závazná vyhláška města č. 4/2008, 
kterou se obecně závazná vyhláška 
města č. 12/2007 upravuje.

Nezaujalo stanovisko
• K žádosti pana Františka Leh-

kého o zrušení vyhlášky města 
č. 12/2007 o umísťování a době 
provozu výherních hracích přístro-
jů v územním obvodu města Bíliny 
a obecně závazné vyhlášky města 
č. 4/2008, kterou se obecně závaz-
ná vyhláška č. 12/2007 upravuje.

• K společným základním zásadám 
týkajících se začleňován Romů – 
projednané na prvním zasedání ev-
ropské integrované platformy pro 
začleňování Romů v dubnu roku 
2009, zaslané ministrem pro lidská 
práva, Michaelem Kocábem.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu

starosty a dále na webových
stránkách www.bilina.cz.

KURZ TANCE

Vyučují Petr a Iva Dufkovi z Teplic.
Cena kurzu pro začátečníky je 950 korun za osobu.

Kurz pro začátečníkybude zahájen v úterý 22. září od 19 hodin v KD Fontána
Kurz pro dospělé bude zahájen ve čtvrtek 8. října od 19 hodin v KD Fontána
Vyučovat se budou tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, country, 

blues, rockenroll, společenské chování a stolování.
Přihlášky a platby: v Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině,

tel.: 417 810 985, e-mail: infocentrum@kckaskada.cz

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině připravuje

a společenského chování 2009 pro začátečníky
i pro dospělé v Kulturním domě Fontána Za Chlumem v Bílině.
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Již popáté se sešli v Bílině pozvaní hosté, aby poměřili své tenisové 
síly a umění. V sobotu 3. září se konal Kaskáda cup 2009.

Bílinští hokejoví DRACI pořádají při příležitosti dne otevřených 
dveří na Zimním stadionu v Bílině setkání hokejových měst Bíli-
na – Litvínov. Setkání je naplánováno na 24. září. Akce je určena 
především předškolním dětem mateřských škol a žákům 1. – 4. 
ročníků základních škol.

Osobnosti již popáté v Bílině s tenisovou raketou

Setkání hokejových měst v Bílině

Turnaje se pravidelně účastní 
především herci, zpěváci i dal-
ší známé osobnosti, komunální 
politici a sponzoři. Ze známých 
osobností si letos přijely zahrát 
modelky Hana Mašlíková a Len-
ka Taussigová, za herce a dabéry 
předvedli forhandy a backhan-
dy Jolana Smyčková a Daniel 
Rous a také moderátoři měli své 
zastoupení v Ondřeji Vodném. 
Nechyběl ani tradiční host pri-
mátor Teplic Jaroslav Kubera.
Celé klání moderoval bývalý ře-
ditel Kaskády Antonín Moravec, 
který je duchovním otcem turnaje. 
„Smysl turnaje je hlavně ten, že 
se tu potkají lidi, kteří v budouc-
nu můžou podpořit kulturu. Je 

to turnaj pro představitele města 
a různých fi rem, jež mohou bílin-
ské kultuře pomoci. Kultura se bez 
mecenášů neobejde a tento turnaj 
je výrazem poděkování za jejich 
přízeň.“ Pro zvýšení zajímavos-
ti a atraktivity turnaje přijíždějí 
i známé osobnosti. V minulých 
letech tu do ruky vzal raketu např. 
Jiří Krampol, Jan Rosák, Lešek 
Semelka či Marcela Holanová.
Soutěž fi nancuje pořadatelská 
Kaskáda a zčásti také město. 
V průběhu let se připojili i spon-
zoři. Pro letošní ročník je hlav-
ním partnerem skupina ČEZ.
Soutěž je vždy ve znamení čtyř-
her a vítězi se letos stali ve fi ná-
lové skupině místostarosta Šebek 

se spoluhráčem Kurzem, kteří 
porazili dvojici starosta Horáček 
a Richter. Ve skupině útěchy po-

razili inženýry Kvěcha a Bureše 
MUDr. Zuna a Ing. Pastyřík.

Jana Karlová

Program začíná v devět hodin 
ráno zahájením a dovednostními 
soutěžemi dvojic neregistrova-
ných žáků. Na programu dále bu-
dou dvě části přátelského utkání 3. 

tříd mezi týmy HC DRACI Bílina 
a HC BENZINA Litvínov. Obě 
části budou proloženy uměním 
krasobruslařského oddílu Bílina. 
V 11 hodin pak budou pokračovat 

dovednostní soutěže dvojic nere-
gistrovaných žáků, jimiž byl celý 
program zahájen.

V průběhu celé akce budou vy-
stupovat žáci ZUŠ Bílina a usku-
teční se také podpisová akce hráčů 
HC BENZINA Litvínov. Pro děti 
budou připraveny sladkosti a upo-
mínkové předměty. Za oddíl HC 
DRAKŮ všechny srdečně zve 
prezident klubu Ing. Kvěch.

Vítězná dvojice Šebek-Kurz  Foto: Václav Weber

• Lenka Taussigová – modelka, 
Miss ČR 2002 v kategoriích Miss 
internet, Miss sympatie, Miss 
úsměv, Miss televizních diváků, 
Miss vlasy

Tenis hraju hodně zřídka, jen 
když jsem pozvaná na nějakou ak-
ci jako třeba sem. Sama si jen tak 
zahrát nechodím.

Tenis Ani nesleduju. Sleduju 
především zimní sporty, hlavně 
sjezd na lyžích a slalom. Aktivně 
cvičím Pilates a jumping.

Na tuhle akci mě přivedli dobře 
naladění lidé a příjemná atmosfé-
ra, kterou jsem znala od loňska.

• Hana Mašlíková – modelka, ví-
tězka reality show Trosečník

Nemám k tenisu zvláštní vztah, 
téměř ho nesleduju a hrála jsem 
ho jen párkrát v životě. Sama hrát 
vůbec nechodím. Ale na tomhle 
turnaji je důležitá pohodová at-
mosféra a zábava.

Mám ráda veškeré sporty 

a ráda si zkusím cokoliv. Jezdím 
na koni, chodím do fi tness a hrá-
vám volejbal.

• Jolana Smyčková – divadelní 
herečka a dabérka

Tenis hraju ráda. Jsem členkou 
tenisového klubu v Praze Strašni-
cích a trávím tam každou volnou 
chvíli. Dokonce organizuju teni-
sový turnaj Semafor cup.

Tenis ráda sleduju i v televizi, 
můj favorit je Roger Federer. Z te-
nistek palce držím sestrám Willi-
amsovým.

• Ondřej Vodný – moderátor rá-
dia Evropa 2 a Snídaně s Novou

K tenisu mám vztah takový, že 
jsem ho jako dítě hrál a docela mi 
to i šlo. Ale klub pak kvůli trenéro-
vi ukončil činnost a teď už chodím 
hrát málokdy.

Nejsem pasivní fanoušek, tak-
že na tenis se nedívám a z tenistů 
znám akorát Rogera Federera.

Na tenhle turnaj mě nalákala 
Lenka Taussigová, říkala, že je to 
perfektní akce.

• Daniel Rous – herec a dabér 
(nejznámější jako Ross ze seriálu 
Přátelé)

Mám kladný vztah k tenisu, ale 
hrát ho nechodím, na to bohužel 
nemám čas. Naposled jsem hrál asi 

před rokem a čtvrt. Vloni jsem měl 
být i tady, ale nakonec to nevyšlo.

Tenis sleduju rád v televizi a ne-
zapomínám kritizovat, ale sám 
jsem spíš dělal jiné sporty Plaval 
jsem a fotbal hraju dodnes.

Oblíbeného tenistu ani tenist-
ku nemám. Samozřejmě se dobře 
kouká na dobře vypadající tenist-
ky (smích). Jana Karlová

Osobnosti na Kaskáda cupu o svém vztahu k tenisu:

zleva - Daniel Rous, Hana Mašlíková, Jolana Smyčková, Lenka Taussi-
gová Foto: Václav Weber

FK BÍLINA NÁBOR

Dne 21. 9. 2009 v 16.00 hodin 
proběhne na fotbalové hřišti 
na Kyselce nábor nových fotbalistů 
s ročníkem narození 2004 – 2006.

Rodiče dětí, kteří by nemohli ten-
to den přivézt své dítě, stačí zavo-
lat na telefon:

725 290 438 – p. Mojžíš

Hledáme 
nové fotbalové talenty
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Jako příklad může sloužit štafe-
ta na 4x 100 metrů. Tady bílinská 
„A“ štafeta rozběhla svůj závod 
dobře, ale na první předávce byla 
úsekovým rozhodčím diskvalifi -
kována pro chybnou předávku. To 
vyvolalo bouři nevole u bílinských 
činovníků. Rozuzlení však přinesl 
důkaz v podobě fotodokumentace 
zmíněné předávky a následné zru-
šení diskvalifi kace hlavním rozhod-
čím. Bílině tím na konto naskočilo 
5 pomocných bodů za 6. místo.
 Všichni členové týmu bojovali 
na hranici sebeobětování, nastupo-
vali i v disciplínách které nepatří 
do rozsahu jejich specializace. Jako 

třeba dlouholetý bílinský závodník 
Jan Bajbora, výborný osmistovkař. 
Před několika týdny podstoupil ope-
raci kolene, ale po dobu rekonvales-
cence se nestihl na závod adekvátně 
připravit. Proto týmu pomohl na ne-
tradiční trati 5000 metrů a za svou 
bojovnost byl odměněn 5. místem.
 Nečekanou ránu ale bílinským za-
sadilo jejich vlastní zdraví. Už před 
závody bylo jasné, že nebudou moci 
nastoupit sprinter Nechvátal a troj-
skokan Sýkora. Oba vyřadily zdra-
votní komplikace. V průběhu závo-
du se k nim bohužel přidal i Adam 
Kouba, nejlépe bodující závodník. 
Odběhl sice závod na 800 metrů, ale 

 V neděli 30.8.09 byl sehrán poslední turnaj v beach volejbalu dvojic na koupališti v Bílině. Touto minisérií 
turnajů v srpnu naše společnost sledovala několik cílů – chtěli jsme reagovat na vzrůstající popularitu tohoto 
sportu, chtěli jsme využít pěkné hřiště a prostředí na koupališti na Kyselce, chtěli jsme rozhýbat naše zákazní-
ky a vyzkoušet vše pro roky příští. K posouzení účasti a prezentaci výsledků poslouží následující tabulka:

Povoláním učitel tělocviku a země-
pisu se atletikou zabývá ,jen‘ ve vol-
ném čase, přesto je v klubu spolehli-
vou oporou a atletika pro něj mnoho 
znamená: „Vůbec nevím, co bych 
ve volném čase dělal jiného, kdybych 
ty hodiny strávené atletikou najednou 
neměl zaplněné. Bez ní už to nejde.“
Narodil se v Bílině a u počátků jeho 
sportovní dráhy stál otec: „S tátou 
jsme dělali všechno, takže jsem za-
čínal všestranně. V 11 letech jsem 
přestoupil na sportovní školu. Tehdy 
jsem to bral jen jako zpestření, tak-
že jsem ani nijak zvlášť výkoností 
neoslňoval.“ Sportovci, kteří s atle-

tikou rozumně začínají, se obvyk-
le věnují celé škále disciplín: „Až 
později z toho sportování vykrys-
talizuje něco, čím se pak zabýváte 
na určité úrovni. V mém případě se 
disciplínou číslo jedna stal trojskok.“
Asi v 17 letech nastal zlom, když se 
Martin Sýkora rozhodl nebrat atle-
tiku jen jako zpestření: „V té době 
jsem si řekl, že takovým způsobem 
to nemá smysl, a opravdu jsem se 
do atletiky hodně pustil, abych si 
alespoň zčásti vyplnil sny z dětství.“
Za svůj cíl si bílinský atlet stanovil 
medaili z mistrovství republiky do-
spělých. Naplnil jej vrchovatou mě-

 Na samém konci prázdnin se muži AK Bílina vydali na atletický stadion 
Emila Zátopka do Staré Boleslavi na 4. kolo 1. národní ligy atletů. Bílinští 
jeli s cílem udržet průběžné 3. místo, které by bylo nejlepším umístěním 
družstva v soutěži za posledních 5 let. Celý závod byl až do samého konce 
obrovsky vyrovnaný.

Jedním z nejúspěšnějších bílinských atletů je bezesporu nositel 14 medailí z mistrovství republiky 
osmatřicetiletý Martin Sýkora, který v současnosti závodí i trénuje v Atletickém klubu Bílina.

na patnáctistovku už nastoupit pro 
bolesti chodidla nemohl. Jak se uká-
zalo, právě tyto ztráty se podepsaly 
na tom, že Bílina obsadila 6. místo 
a celkově klesla na místo čtvrté.
 Přesto v táboře bílinských panova-
la spokojenost. Atleti opět potvrdili 
nejen příslušnost k české týmové 

elitě, ale i dlouhodobé postavení 
nejúspěšnějšího bílinského sportu. 
Atleti doufají, že se jim příště budou 
zranění vyhýbat a naopak sponzoři 
a další partneři jim zachovají přízeň 
i pro příští období. Bílinská atletika, 
vlajková loď bílinského sportu, si ji 
jistě zaslouží. (ms)

rou a za svou sportovní kariéru jich 
dokázal získat 14. „Moje nejcenněj-
ší medaile je vítězství na halovém 
mistrovství republiky v roce 1998. 
Za velký úspěch také považuji svůj 
reprezentační start v následujícím 
roce,“ vypočítává své největší úspě-
chy Martin Sýkora. To jsou podle 
něj však ,jen‘ objektivně měřitelné 
hodnoty. Důležitý je pocit, který mu 
atletika přináší: „Pro mě je důležité, 
že to dělám rád, má to pro mě smy-
sl a jsem v příjemném prostředí.“
Osm let závodil tento atlet v extralize 
za Kladno: „To byla doba, kdy jsem 
byl na svém výkonostním vrcholu. 

V roce 2003 jsem se vrátil do Bíliny, 
která soutěží v 1. lize.“

 Jana Karlová

Start běhu na 1500 m, s číslem 107 nakonec v cíli druhý Jaroslav Luč, s čís-
lem 99 Jan Kidora

Martin Sýkora
Foto: Václav Weber

SÉRIE PĚTI BEACH VOLEJBALOVÝCH TURNAJŮ ZAKONČENA

Zdraví připravilo Bíliňáky o „bednu“Zdraví připravilo Bíliňáky o „bednu“

Martin Sýkora – trojskokan v bílinských barvách

 Datum Počet dvojic Pořadí na stupních
 2. 8. 1 Vachoušek–Studničková – turnaj se nekonal
 9. 8. 6 1. Poživil–Aubrecht, 2. Haas–Bartl, 3. Zákoucký–Hrdlička
 16. 8. 4 1. Haas–Slezák, 2. Poživil–Reininger, 3. Jirkovský–Lhotka
 23. 8. 4 1. Poživil–Aubrecht, 2. Vachoušek–Hlaváč, 3. Haas–Slezák
 30. 8. 3 1. Vachoušek–Brůhová, 2. Poživil–Aubrecht, 3. Řach–Nedomlel

Sledování cílů nám přineslo ty-
to poznatky: ano, i mezi bíliňany 
je beach volejbal populární a ma-
jí o něj zájem. Potvrdila se nám 
skutečnost, že se nepřihlásili žád-
ní začátečníci, ani úplní amatéři. 
Jednalo se vždy o lidi s volejba-
lem nějakým způsobem spojené. 
Byli to buď minimálně sportovci 
z jiných odvětví, nebo bývalí či 

současní hráči šestkového volej-
balu, nebo dokonce přímí účast-
níci beachových soutěží v okolí. 
To lze ostatně vyčíst i z našeho 

přehledu vítězů. Tato okolnost 
zapříčinila opravdu solidní úro-
veň klání. Letos vše vyhodnotí-
me a pro příští sezónu připravíme 

seriál turnajů na celé prázdniny. 
O termínech, organizaci, propa-
gaci, systému, cílové skupině, 
cenách i případném vyvrcholení 
máme čas přemýšlet. Nesmíme 
zapomenout, že v areálu máme 
ještě jedno hřiště a to na nohej-
bal. I pro příznivce tohoto sportu 
příští rok něco přichystáme. Jak-
mile bude vše připravené, první 
informace se objeví na našich 
stránkách: www.sportbilina.cz

Mgr. Jan Davignon, jednatel 
RSZ Bílina s.r.o.


