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V Galerii Pod Věží byla 1. 6. 
v 15 hodin slavnostně zahájena 
výstava výtvarných dílek, kterými 
děti na otázku po svém odpovída-
jí. Vystavená díla zde budete moci 
zhlédnout až do 25. 6. 

Na výstavě byl přítomen i zakla-
datel Pohádkového lesa Jaroslav 
Sekyra. Do jeho výroby se pustil 
již před 35 lety. „Těch důvodů, proč 
jsem začal vytvářet Pohádkový les, 
bylo víc, ale hlavně jsem tenkrát 
navštívil západní Německo a tam 
měli pohádkový les. Když jsem se 
pak vrátil, stačilo to zařídit na lesní 
správě, kde byli velmi ochotní. Na-
maloval jsem pak asi 36 pohádek,“ 
vyprávěl pan Sekyra. Péči o Po-
hádkový les pak po něm převzal 
Ladislav Heřmánek, díky němuž 
se dodnes dochovalo alespoň torzo. 
Jak se oba shodují, sílu na udržová-
ní lesa jim nejvíce brali vandalové. 
Proto Ladislav Heřmánek do lesa 
už téměř nechodí.

Členové OS si však řekli, že Po-
hádkový les je velmi unikátní zále-
žitostí. Skoro nikde v republice nic 
takového není, a tak by byla škoda, 
kdyby zanikl. Proto se loni rozhodli 
předložit radě města plán na revita-
lizaci Pohádkové lesa, který by nesl 
jméno svého zakladatele: „Jde o to 
obnovit znovu řadu pohádkových 
postav a zvířátek ze dřeva a oživit 
celý les tak, aby v něm mohli trávit 
čas rodiny s dětmi třeba každý ví-
kend. Aby tam byli živí koně, kteří 
by vozili děti, divadélko, malé folko-
vé koncerty, scéna, kterou by moh-
ly využívat školy a školky pro svou 
prezentaci. Zkrátka aby se z Pohád-
kového lesa stal živý prostor, který 
nebude nabízet jen něco statického, 
nýbrž i nějaký program,“ vysvětlil 
za OS Jan Beneš.

Počítá se s tím, že součástí Po-
hádkového lesa bude indiánské 
městečko se dvěma stany, totemem, 
vyřezávanými koňmi a indiány 

Bílinský Pohádkový les se dočká znovuobnovení. Občanské sdružení 
Bílina 2006 (OS) na tom již pracuje a rozhodlo se za tímto účelem oslo-
vit bílinské děti s otázkou, jak by takový les měl podle nich vypadat.

Voleb do Evropského parla-
mentu 5. a 6.  června se v Bíli-
ně dostavilo 2 449 voličů, což 
je 19,35 procent z celkového 
počtu 12 656 lidí oprávně-
ných volit. Přesto, že počet 
voličů je velmi nízký, svůj 
hlas politické straně přišlo 
dát o 201 lidí více než při vol-
bách před 5 lety.
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v životní velikosti, dále přírodní di-
vadélko, kovová rozhledna vysoká 
10 až 12 metrů, překážková dráha 
a dovednostní park či dětská lezec-
ká stěna ve tvaru Bořně. Chybět by 
neměla ani veřejná ohniště.

Důležitým aspektem na obnovu 
Pohádkového lesa jsou fi nance. Jan 
Beneš popsal, jak je chtějí obstará-
vat: „Finance se nejlépe získávají 
z dotací a různých fondů. Ale na ty 

nedosáhneme, pokud nebudeme 
mít souhlas od majitele lesa. Ma-
joritním vlastníkem je Martin Lob-
kowicz a my jsme konečně dosáhli 
toho, že do 14 dnů do Bíliny zavítá 
jeho zmocněnec pro majetkové zá-
ležitosti a sepíše s námi smlouvu.“ 
Na uzavření smlouvy pak bude zá-
viset, kdy OS začne hledat sponzo-
ry, aby se mohlo začít pracovat.

Jana Karlová

Nejvíce lidí přišlo volit do voleb-
ního okrsku číslo 10 v ulici Havíř-
ská. Zde se zúčastnilo více než 28 
procent voličů, což činí 280 lidí. 
Naopak nejmenší účast zaznamenal 
okrsek číslo 8 v ulici Švabinské-
ho 644, kam přišlo pouze 110 lidí. 
Více než polovina voličů – 1 456 – 
se k volbám dostavila v první den 
voleb. Pavlína Nevrlá

Takové pohádkové postavičky by si děti přály v obnoveném pohádkovém 
lese Foto: Jana Karlová

okrsek
počet
voličů

volilo

01. Galérie Pod věží 872 159
02. Výstavní síň 993 234
03. MŠ Síbova 332 1 052 201
04. ZŠ praktická 658 161
05. KD I. Aléska 265 896 181
06. ZŠ Lidická 18 781 137
07. MK Mírové nám.21 820 143
08. MŠ Švabinského 664 966 110
09. MŠ Švabinského 668 842 109
10. DDaM Havířská 529 970 280
11. KD Za Chlumem 823 678 150
12. ZŠ Za Chlumem 824 778 135
13. KD Za Chlumem 823 817 153
14. ZŠ Za Chlumem 824 644 137
15. MŠ Čapkova 869 889 159
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Zeptali jsme se občanů našeho města... V den voleb se obyvatel města ptala Pavlína Nevrlá

Měli by podle vás chodit lidé pravidelně volit?

Policisté při besedě varovali seniory

Policie tak reaguje na případy 
trestných činů, jejichž oběťmi se 
stávají senioři. Jedná se především 
o  krádeže, loupeže a podvodné 
jednání, kdy se pachatelé pod růz-
nými záminkami dostanou do bytu 
seniora a v nestřeženém okamžiku 
ho okradou. Takový případ se stal 
naposledy právě v bytě obyvatelky 
tohoto domu. Muž a žena se senior-
ce vloudili do bytu pod záminkou 
broušení nožů. Za tuto práci poža-
dovali neúměrně vysokou částku 

7 500,- Kč. Když šla žena pro pení-
ze do komody, poprosil muž o ruč-
ník, aby si mohl utřít ruce. Když se-
niorka odešla pro ručník do koupel-
ny, odcizili jí podvodníci z komody 
11 500,-Kč. Poté z bytu nepozoro-
vaně odešli.  Policisté nabádají se-
niory, aby si do bytu nikoho cizího 
nepouštěli a vyvarovali se tak mož-
nému okradení. Každý návštěvník 
besedy pak dostal samolepku a vi-
sačku na dveře s nápisem „Víš, kdo 
je za dveřmi?“. Ilona Novotná

Preventivní beseda policistů s obyvateli pečovatelského domu se usku-
tečnila v Havířské ulici v Bílině. Preventistka teplické policie si poví-
dala se seniory na téma bezpečí na ulici a v místě bydliště.

Čtyři muži v noci pytlačili
Hlídka MP Bílina oné noci pro-

váděla kontrolu bílinských vod-
ních ploch, když krátce po jedné 
hodině ranní zjistila vozidla par-
kující v blízkosti jednoho rybníku. 
Když se strážníci přiblížili k místu, 
spatřili muže, který jakmile uviděl 
hlídku MP dal se na útěk. Muž byl 
dostižen a doveden zpět k místu 
odkud utíkal. Na místě bylo zjiště-
no, že muž zde zanechal další, ješ-
tě nahozený prut a ve vezírku měl 
již chycené ryby. Bylo zjištěno, že 
muž chytal ryby bez patřičného 
povolení. Muž strážníkům doznal, 
že na místě chytal bez povolení 
ještě se třemi kamarády. Strážníci 
prohledali okolí místa, kde na-
lezli a zajistili zbylé tři kumpány. 
Vzhledem k důvodnému pode-
zření ze spáchání trestného činu 
pytláctví, byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR k provedení dal-
šího opatření.

Z minigolfu si odnesl slunečník
Na základě telefonického upo-

zornění občana, byla hlídka MP 
Bílina vyslána do prostoru Kysel-
ky. Zde byl oznamovatelem spat-
řen muž, který z areálu lázeňského 
parku odnášel restaurační sluneč-
ník. Hlídka, která na místo dora-

zila provedla pátrání po uvede-
ném muži, avšak marně. Strážníci 
však od osob v parku přijali popis 
muže, který slunečník nesl. Podle 
přijatého popisu nabyli strážníci 
podezření, že by se mohlo jednat 
o jim dobře známého muže, který 
byl v minulosti opakovaně trestán 
za drobné krádeže. Bylo zjištěno, 
že slunečník byl odcizen z areálu 
Minigolfu. Muž podezřelý z kráde-
že se později doznal, že měl se slu-
nečníkem „cosi“ do činění, avšak 
odmítal, že by jej z Minigolfu od-
cizil. Jelikož však byly zjištěny dů-
kazy proti tomuto muži, byla celá 
věc předána Policii ČR pro pode-
zření ze spáchání trestného činu.

Neměl technickou
a ještě nesměl řídit

Onoho večera při běžné hlíd-
kové činnosti bylo strážníky MP 
Bílina zjištěno neosvětlené osobní 
motorové vozidlo. Hlídka přistou-
pila ke kontrole řidiče vozidla, 
přičemž bylo zjištěno, že řidič 
není držitelem řidičského průkazu 
a navíc dle jeho sdělení má patrně 
vysloven zákaz řízení. Aby toho 
nebylo málo, strážníci ještě zjistili, 
že vozidlo má propadlou emisní 
i technickou kontrolu. Zda bylo 
vozidlo alespoň pojištěno, bude 

patrně zjišťovat Policie ČR, která 
vzhledem k důvodnému podezře-
ní ze spáchání trestného činu byla 

na místo při-
volána.

Z deníku Městské policie Bílina

Slávka Říhová
„Podle mě lidé mohou 
ovlivnit politickou situaci 
tím, že přijdou k volbám. 
Já volím pravidelně, mám 
svou oblíbenou stranu, 
takže vždy vím koho.“

Pavel Mikula
„K volbám půjdu, až to 
bude přikázané, jinak ne-
chodím. Vyloženě je neboj-
kotuji, ale prostě nevím, 
koho bych měl volit. A co 
se týče aktuálních voleb 
do Evropského parlamen-
tu, tak popravdě ani ne-
vím, co to znamená.“ 

Trtková Jiřina
„Přijít k volbám je povin-
nost každého obyvatele 
republiky. Pro každého by 
to měla být samozřejmost. 
Pro mě to tak je, dávám 
hlas už několik let stejné 
politické straně.“

Jiří Zvolej
„Lidé by asi měli chodit vo-
lit, ale to se těžko posuzuje. 
Nízká účast ve volbách je 
prostě důsledkem toho, že 
dříve lidé volit chodili a si-
tuace po volbách se nijak 
nezměnila. To lidem vezme 
motivaci a nyní už nemají 
potřebu volit.“

Marie Boučková
„Určitě je to povinnost pro 
každého. Volby by měly 
ovlivnit politickou situaci, 
ale myslím si, že tak malé 
procento lidí, jaké k vol-
bám chodí, nic moc neo-
vlivní. Já volit chodím, ale 
nemám oblíbenou stranu, 
vždy si vybírám.“

Hana Zyklová
„Jestli lidé půjdou či ne-
půjdou k volbám, je prostě 
na nich. Já byla u voleb 
pouze jednou, a to, když 
šlo o vstup do Evropské 
Unie. Od té doby ne. Vybí-
rání si z politických stran 
mi nějak nejde, nerozumím 
jejich slibům a vlastně jim 
ani nevěřím.“

Odcizil na benzince tankovací pistole
Krádež tankovacích pistolí řeší policisté z Bíliny. Neznámý pachatel 

zde v noci odcizil z prostoru benzinové čerpací stanice v Bílině ve smě-
ru na Most 2 kusy čerpací pistole na naftu, které byly před vysunutím 
ze stojanu zajištěné pomocí zámku. Ten pachatel odstranil neznámým 
způsobem. Dále pachatel stejným způsobem odcizil 1 kus pistole 
v prostoru protější benzince ve směru na Teplice. Poškozené organizaci 
vznikla škoda 26 tisíc korun.  V případě, že by někdo z občanů mohl 
ke krádeži poskytnout jakékoliv informace, které by vedly k dopadení 
pachatele, nechť zavolají na linku 158.

Za poskytnutý azyl kradla
Pro krádež peněz je vyšetřována policií 22letá žena z Bíliny. Tu uby-

toval její známý jako podnájemnici ve svém bytě. Žena se za poskyt-
nutí příbytku odvděčila tím, že majiteli bytu ukradla ze skříně fi nanční 
hotovost 8500,-Kč. Ve zkráceném přípravném řízení jí bylo sděleno 
podezření z krádeže.

Obětí se stala telefonní budka 
V lednu došlo ke krádeži části telefonní budky v Bílině. Neznámý 

pachatel tehdy vypáčil z  telefonní budky v Teplické ulici horní část 
přístroje  s elektronikou. Tato část byla nalezena  hlídkou  obvodního 
oddělení PČR  Bílina v chodbě panelového domu. Důsledkem poško-
zení  tohoto přístroje došlo k jeho nefunkčnosti a ke škodě  ve výši 
10.000,-  Kč. Nyní se podařilo z tohoto činu usvědčit 26letého muže 
z Bíliny. Tomu bylo sděleno podezření z trestných činů krádeže a po-
škozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení. Hrozí 
mu až 3 roky odnětí svobody. (in)

Z deníku policie ČR
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Bílina je zelenější než jiná města

Kde jste pracoval před nástupem 
do současné funkce?

Pět let jsem pracoval u nadná-
rodní společnosti, dva a půl roku 
v dělnické funkci a dalších dva 
a půl roku jako vedoucí provozu 
a nákupčí dřevní hmoty. Poté jsem 
u akciových společností pracoval 
jako mistr lesní výroby. Mezi lidmi 
se tomu říká hajný. 

Proč jste se přihlásil do výběro-
vého řízení na funkci vedoucího 
Střediska veřejné zeleně?

Hlavně proto, že je to blízké mé-
mu oboru. Chtěl jsem si rozšířit pra-
xi a zkušenosti.

Plánujete nějaké změny v orga-
nizaci práce?

Je těžké, když někam nastoupíte, 
dělat ihned nějaké velké změny. 
Myslím si, že záleží na tom, co ta 
funkce obnáší. Teď už jsou věci, 
na které mám jiný názor. Ve spolu-
práci se zaměstnanci je chci nějak 
ovlivnit. Ale tato konkrétní práce 
chce alespoň rok na kvalitní za-
pracování. Práce jsou periodické 
– na jaře se dělají záhony, začne 
sekání, pak průklesty, v době vege-
tačního klidu se dělají prořezávky, 
na podzim pak listí. Takže i tu lo-
gistiku dopravy, svozu, organizace 
těžiště prací musím poznat.

Kolik zaměstnanců vedete?
Přes zimu zhruba 14 až 15, v se-

zóně je to asi o 10 pracovníků více. 
Ale tato čísla se mohou podle po-
třeby měnit.

Jaký je váš pracovní den?
Ráno přijdu, se zaměstnanci se 

sejdeme a rozdělíme práci. Samo-
zřejmě podle aktuálních podmínek, 

podle počasí a tak. My už máme 
připravený plán třeba na týden do-
předu, takže jej potvrdíme, řekneme 
si podrobnosti. Své zaměstnance 
pak rozvážím a svážím z práce. Sa-
mozřejmě k tomu patří i potřebná 
administrativa. Dostáváme ale i díl-
čí zakázky od města. 

Je podle vás Bílina hodně „zele-
ná“?

Bílina je určitě velmi bohatá 
na zeleň. Mě se toto město moc lí-
bí co se týče této oblasti. Vždycky 
jsem znal Bílinu jen podle silnice, 
ale teď jak poznávám různé zákou-
tí, třeba Žižkovo údolí, pohádkový 
les, Kyselka, Výsluní nebo větrák, 
tak je pravda, že ve městě je hodně 
zeleně.

Z toho profesního pohledu je to 
ale trochu jinak. Dříve se totiž za-
ložilo sídliště a všichni začali sázet 
cokoli kolem paneláku. A dřevinná 
skladba, výběr a vhodnost nebyla 
vždy úplně šťastná. Nyní jsou ty-
to dřeviny na vrcholu svého stáří. 
A s tím začínají být trochu problé-
my. Pak řešíme například obrovské 
vzrostlé topoly, které jsou „přilepe-
ny“ na sídliště. Vypadá to hezky, ale 
v některých lokalitách by to chtělo 
revitalizaci zeleně a obměnu.

Mohou si lidé sami říci, jaké rost-
liny by chtěli v okolí svého bydliš-
tě?

Určitě, je to možné. Lidé ma-
jí žádosti jak k nové výsadbě, ale 
i k náhradní, když vidí, že keř nebo 
strom usychá. Jsou lidé, kteří chtějí 
spolupracovat a mají vlastní nápady 
a pak jsou tací, kteří si jen stěžují 
a ani situaci pořádně řešit nechtějí. 

Od 1. listopadu loňského roku má Středisko veřejné zeleně, které 
spadá pod Technické služby města Bíliny, nového vedoucího. Je jím 
František Koldus z Oseka. Vystudoval lesnickou školu a jelikož má 
rád přírodu a vše, co k ní patří, je současná práce i jeho koníčkem. 
Práci i své názory představuje v rozhovoru pro Bílinský zpravodaj. 

Lidé ze Sídliště u nového nádraží 
se na mě třeba obrátili i s tím, že si 
sami zaplatí novou výsadbu. To sa-
mozřejmě není potřeba, ale je vidět, 
že chtějí změnu. 

Když obyvatelé chtějí sami něco 
vysadit, musí žádat o povolení?

Pokud lidé budou vysazovat 
cokoli na území města, musí mít 
povolení. Není možné, aby si 
vysazovali co chtějí a kde chtě-
jí. Lidé v dobré víře třeba vysadí 
keř, který nesnáší přímé světlo 
na místo bez stínu a pak se diví, že 
usychá. Ale to by nebylo nejhorší. 
Pak je problém, když lidé někde 
seženou nějaký dřevěný kultivar, 
v prodejně jim řeknou, že to bude 
nízké s malou korunou, ale už si 
neuvědomují, že kořenový sys-
tém má nějakou hloubku a na tom 
místě pod zemí může být zasíťo-
vání, a to může být v budoucnu 
problém. 

Pokud ale chtějí obyvatelé něco 
vysazovat, měli by si podat písem-

nou žádost. Ne, že bych to chtěl 
dělat z nějaké „pozice moci“, ale 
lidé si často neuvědomí, že my tam 
pak provádíme údržbu a kolikrát se 
do určitých míst nedostaneme se-
kačkou a podobně.

Je v Bílině časté ničení zeleně?
To je asi jako v každém jiném 

městě. Za tu dobu, co jsem tady, 
jsem se nesetkal s nějakým větším 
ničením. Spíše děti, když lezou 
po stromech, tak lámou větve. Co 
se týče vandalství, tak jsme se třeba 
setkali s tím, kdy někdo zapálil po-
pelnice pod lípami a oheň je trochu 
popálil.

Chystá se nějaká viditelná změna 
ve městě v oblasti zeleně?

Měli jsme za úkol vytipovat špat-
né stromy, ty se tedy budou nahra-
zovat novou výsadbou. Žádná velká 
revitalizace, která by byla viditelná, 
se ale nechystá.

Děkuji za rozhovor
Pavlína Nevrlá

František Koldus, vedoucí Střediska veřejné zeleně
 Foto: Pavlína Nevrlá 

V květnu probíhali 
v MŠ Švabinského 664 + 
668 besídky ke Dni ma-
tek. Na vystoupení dětí 
se přišli podívat i tatínko-
vé, a tak to má být. Děti 
předvedly své umění 
v recitaci, zpěvu či tanci, 
vždy v příjemné atmosfé-
ře. Složily také slavnost-
ní slib. Ten zněl: Celé 
své srdíčko, chci Ti dát, 
matičko. Za Tvou lásku, 
za Tvou starost, chci Ti 
dělat samou radost.

Zuzana Kopecká

Děti darovaly maminkám kytičky N E Z A P O M E Ň T E
na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 
v I. pololetí 2009 je 30. 6. 2009

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

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

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 

konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné číslo poplatníka.
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 č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu fi nancni@bilina.cz.
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PŘI LÉČBĚ POMOHOU NOVÉ PŘÍSTROJE

K léčbě bolesti kloubů i ke zlep-
šení prokrvení končetin pomůže 
na oddělení LDN „R“ přístroj ur-
čený k magnetoterapii, takzvaný 
magnet. Také ten je novinkou. Po-
užívá se po operaci kyčlí či jiných 
kloubů, ale i k léčbě poúrazové.

V příštích dnech dostanou no-
vé přístroje i na očním oddělení 
a na rehabilitačním. Na pořízení 
čtyř přístrojů dostalo město darem 
od Severočeských dolů Chomu-
tov 520 tisíc korun. Sedmadeva-
desát tisíc stál elektrokardiograf, 
třiapadesát magnet. 

Pavlína Nevrlá

Na dvě oddělení bílinské polikliniky přibyly v minulých dnech 
nové přístroje. Pacientům interní ambulance vyšetří srdce nový 
elektrokardiograf. Ten je v provozu zhruba 14 dní a denně s jeho 
pomocí lékaři vyšetří až 30 pacientů.

Nový magnet na oddělení LDN „R“ Foto: Pavlína Nevrlá
Nový elektrokardiograf na inter-
ním oddělení

Městské divadlo představilo 
současného populárního brit-
ského autora Alana Ayckborna 
a jeho hru s názvem Kdes to 
byl(a) v noci? Tuto situační 
komedii, někdy také překlá-
danou pod názvem Jak miluje 
má drahá polovička podle an-
glického znění How the Other 
Half Loves, divadlo uvedlo 21. 
5. od 19 hodin.

Hru v provedení herců Diva-
dla bez zábradlí jako Veronika 
Freimannová či Rudolf Hrušín-
ský režíroval Jiří Menzel.

Komedie o dvou dějstvích 
vypovídá o tom, že odpověď 

na otázku „kdes to byla(a) 
v noci?“ může být za jistých 
okolností v manželství jedna 
z nejtěžších. Je plná vtipných 
replik, hádek i situací, kdy se 
před návštěvou manželé tváří, 
že se nic neděje.

Alan Ayckborn je úspěšný 
anglický dramatik a také uzná-
vaný režisér. Napsal již přes 
60 her, které se hrají po celém 
světě a jsou přeloženy do více 
než 30 jazyků. K jeho nejzná-
mějším hrám patří např. Aby 
bylo jasno, Hrdina okamžiku 
nebo Postelová fraška, za kte-
rou získal v roce 1979 cenu 

Zlatý pohár 
jsme přivezli

Skupina Cik – 
Cak a Caviky se 
zúčastnila soutě-
že v pódiových 
skladbách v aero-

biku v Hradci Králové - O zlatý 
pohár. Obě skupiny soutěžily 
ve své věkové kategorii v Profi 
týmech. Daleká cesta se nám 
vyplatila. Skupina Cik – Cak 
již po čtvrté obsadila 1. místo, 
a tak zlatý pohár opravdu při-
vezla do Bíliny, skupina Caviky 
obsadila krásné 2. místo. Gratu-
lujeme.

  Věra Ryjáčková
a Petra Rosenkranzová

Městské divadlo uvedlo hru 
Kdes to byl(a) v noci?

Tonyho Awarda za nejlepší hru 
roku.

Představení špičkového praž-
ského souboru je nepochybně 

milým a hodnotným příspěv-
kem bílinské kulturní scény 
tohoto roku.

Jana Karlová

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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V šestnáctitisícové Bílině je 
z vyjmenovaných služeb největ-
ší počet kadeřnictví. Klient mů-
že volit hned z 12 provozoven, 
v průměru to znamená, že na více 
než 1 300 obyvatel spadá jedno 
kadeřnictví. Počty ostatních slu-
žeb nedosahují ani polovičního 
čísla. Chcete-li relaxovat a nabrat 
nové síly u masáže, máte na výběr 
z pěti masérských salónů. Máte-li 
zájem o ošetřenou a zdokonale-
nou pleť, můžete si vybrat jednu 
ze dvou kosmetik fungujících 
v Bílině. Chcete-li se následně 
opálit, máte možnost volby ze čtyř 
solárií, nohy vám jistě rádi ošetří 
ve všech třech provozovnách pe-
dikúry a o vaše nehty na rukou se 
postarají dvě provozovny nehto-
vých modeláží.

Počet aktivních živnostníků je 
na bílinském živnostenském úřa-
dě však vyšší. Podnikatelé, kte-
ří mají jednu z výše uvedených 
živností platnou a jsou aktivní, je 
více než dvakrát tolik. Kadeřnic-
kých profesí je na úřadě zapsáno 
33, masérů a masérek je 21, pedi-
kérek 9, kosmetiček 11 a živnost-
níků nabízejících využití solária 
je 7. „Tito živnostníci však mohou 
fungovat mimo územní plán Bíliny 
či mohou být dva v jedné provo-
zovně,“ vysvětluje úřednice z živ-
nostenského úřadu. Proto se počty 
neshodují s počty reálně existují-
cích provozoven v Bílině.

Pracovníci v těchto službách by 
si dle vyjádření oslovených přáli 
větší počet klientů: „S počtem zá-
kazníků nikdo nikdy nemůže být 
spokojen,“ vyjádřila se pedikér-
ka a manikérka Eva Vosáhlová. 
Na méně zákazníků oproti loň-

skému roku si stěžuje také jeden 
z majitelů solária Zdeněk Votru-
ba: „Letos to není, co bývalo, loni 
to bylo lepší. Lidé nemají peníze 
a od toho se to všechno odvíjí. 
Letos chodí v průměru kolem 10 
klientů za den, kdežto loni jsme tu 
mívali až 25 zákazníků denně.“ 
Masérka Jarmila Nodžáková ne-
závisle na nich přizvukuje: „Moh-
lo by se to zvýšit, ale je krize a li-
dé chodí méně. Také tady nejsou 
zvyklí a jezdí třeba do Teplic, ale 
přitom ty služby jsou tady stejné.“ 
Některé klientky si však myslí ně-
co jiného: „Využívám kadeřnictví, 
ale ne v Bílině, nýbrž v Duchcově. 
V Bílině jsem nebyla spokojená.“ 
Jiná uvádí: „Zkoušela jsem chodit 
na masáž v Bílině asi před třemi 
lety, ale byla to spíš sportovní ma-
sáž, taková na mě příliš razantní, 
takže jsem začala jezdit do Teplic 
a od té doby už jsem v Teplicích 
zůstala, pokud jde o masáže.“

Naopak spokojená s počtem 
klientů je kosmetička Soňa Mla-
denová: „Jsem spokojená, mám 
dva dny volno, pak pracuji celý 
den a přijde pět až sedm klien-
tek,“ a tuto informaci doplňuje 
názorem, „v Bílině hraje velkou 
roli, jestli je před výplatou, nebo 
po výplatě, jestli jsou dovolené 
apod.“

Pracovníci v těchto službách se 
vesměs shodují na tom, že lidé se 
o jejich salónu dozvídají od zná-
mých, lidé si to mezi sebou řek-
nou. Kosmetička Soňa Mladeno-
vá ani nemá žádnou reklamu. Jiní 
se však snaží a reklamy si opatřují 
např. pomocí internetu, šířením 
letáků nebo se snaží rozšířit okruh 
klientů tím, že umožňují placení 

šekovými kupony: „Snažím se po-
čet zákazníků neustále zvyšovat, 
hlavně přijímáním šeků neboli 
stravenek či reklamou na interne-
tu,“ říká Eva Vosáhlová. Jarmila 
Nodžáková zase vypočítává svoje 
způsoby: „Lidé si to mezi sebou 
řeknou, ale člověk se hlavně stará 
sám, dává nabídky společnostem, 
vyvěšuje cedule či rozdává letá-
ky.“

A jak se zamlouvají služby oslo-
veným klientům? Chybí jim ně-
co? „Myslím, že tu docela chybí 
kosmetika. Na jednu jsem chodila, 
ale ta skončila a chybí mi. Jinak je 
tu všeho dost,“ uvádí jedna ze zá-
kaznic a pokračuje, „chodím ještě 
na nehtovou modeláž a do kadeř-
nictví a s tím jsem spokojená.“ 
Oslovená zákaznice paní Kola-
říková uvádí, že tyto služby tu 
nechybí, ale uvítala by něco jiné-
ho: „V Bílině je toho dost, máme 
salóny, kam chodíme a kde jsme 
spokojeni. Co nám však chybí, je 
nějaký prostor pro ježdění na ko-
lečkových bruslích.“

V současnosti je v Bílině ko-
lem 300 provozoven různých ty-
pů, které v různých intervalech 
navštěvuje hygienická kontrola, 
aby ověřila, zda není porušo-
ván provozní řád. Nejběžnějším 

problémem je podle vedoucího 
Ing. Veselého užívání dezinfekce: 
„Nejčastějším prohřeškem je ne-
dodržení dezinfekčních postupů, 
dezinfekce je buď špatně připra-
vena, nesprávně používána, nebo 
není užívána vůbec. Přitom na po-
užívání dezinfekce klademe velký 
důraz.“ V jednotlivých salónech 
musí být aplikována správná, pře-
depsaná dezinfekce ve správném 
poměru ředění. Provozovny mu-
sí mít také správný počet druhů 
dezinfekčních přípravků, např. 
masérské salóny musí mít připra-
veny dva.

Podle typu provozovny je vy-
psán plán kontrol a jsou stanove-
ny horní hranice, kdy nejpozději 
je nutno určitý typ provozovny 
zkontrolovat. Ze zmíněných dru-
hů služeb mají masérské salóny 
a solária horní limit pět let, kadeř-
nictví tři roky a pedikúry a kos-
metiky dva roky. Jak zdůrazňuje 
Ing. Veselý, je to horní hranice 
a pracovnice hygienické stanice 
mohou do salónu přijít i dříve.

Takové kontroly lidé jistě oce-
ní, protože zajišťují prevenci, 
případně vyřešení eventuálních 
hygienických problémů v saló-
nech.

Jana Karlová

Soutěžila vždy šesti-
členná družstva, která 
nejprve vyplnila zna-
lostní test, který obsa-

hoval otázky ze znalostí České re-
publiky. Po té proběhla sportovní 
soutěž v netradičních disciplínách 
(běh v ploutvích, skok přes šviha-
dlo, pochod s balónky atd.)

Za bouřlivého potlesku fanouš-
ků soutěž proběhla hladce.

Na 1. místě se umístila ZŠ Alés-
ká, 2. místo obsadilo Gymnázium 
Bílina, 3. místo ZŠ Za Chlumem 
a na 4. místě skončila ZŠ Lidic-
ká.

Tato soutěž byla tak zvaným 
předkolem před hlavním pro-
gramem, který proběhne od 16. 
– 19.6.09. Do Bíliny přijede 
družstvo z Polska, SRN, Ukra-
jiny, Dánska a Litvy. Pro děti 

SLUŽEB JE V BÍLINĚ DOSTATEK. STAČÍ SI VYBRAT!
Navštěvujete v Bílině nějaké služby? Masáže, kadeřnictví, solária? Zatoužili jste po dokonalých nehtech na nohou či rukou a chodíte na pedi-
kúru nebo manikúru, resp. nehtovou modeláž? Všechny tyto služby mají v Bílině své místo a zákazník si může vybrat hned z několika.

Druh
služby

Počet
provozoven

v Bílině

Počet zapsaných
živnostníků

v Bílině

Horní limit
hygienické

kontroly (roky)
Kadeřnictví 12 33 3
Masáže 5 21 5
Solária 4 7 5
Pedikúra 3 9 2
Kosmetika 2 11 2

Děti soutěžily bez hranic
Dům dětí a mládeže a město Bílina společně pořádali 22.5. spor-
tovní a znalostní soutěž mezi bílinskými školami. Soutěže s ná-
zvem Hry bez hranic se zúčastnila ZŠ Aléská, ZŠ Chlum, ZŠ Li-
dická a Gymnázium Bílina. Celá soutěž se konala v dopoledních 
hodinách v sportovním areálu ZŠ Za Chlumem.

bude připraven bohatý program, 
kterého se zúčastní i naše vítězné 

družstvo z Bíliny.
Věra Ryjáčková

Foto: Irena Štrálová



Ústecký kraj
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Pod rukama malých i větších dě-
tí zde vznikala neuvěřitelná dílka 
z nejrůznějších materiálů na téma 
Vynálezy, které možná (ne)ovliv-
ní náš svět. Odborná porota měla 
těžké rozhodování především ve 3. 
kategorii, která byla nejvíce obsa-
zena soutěžícími. Vybrat nejlepší 
práce bylo opravdu těžké rozhodo-
vání, protože vše, co děti dle vlastní 
neuvěřitelné fantazie vymyslely 
a následně vytvořily, bylo velice 
zajímavé.

Všechny práce i fotodokumentaci 
z akce si veřejnost může prohléd-
nout na výstavě ve výstavní síni 
U Kostela v Bílině až do 25. červ-
na.

Děkuji touto cestou organizaci 
Rekreační a sportovní zařízení Bí-
lina, s.r.o. za možnost využít areál 
bílinského koupaliště k této akci.

Slavnostní  vernisáž proběhla 28. 
května. Zde byly také nejlepší vý-
tvarníci oceněni diplomy, poháry 
a malířskými potřebami, které mo-

hou třeba využít při příštím ročníku 
této soutěže. Vernisáž byla zpestře-
na pěveckým a tanečním vystoupe-
ním dalších oceněných dětí z cyklu 
Bořeňská čarodějnice 2009.

 Projekt Bořeňská čarodějnice 
2009 je v letošním roce realizován 
za fi nanční podpory Ústeckého kra-
je. Petra Zaťková, KC Kaskáda

Bylo krásné slunečné dopoledne 21. května a děti společně s uči-
telkami postupně přicházely a také přijížděly z Teplic a Kostomlat 
p. Milešovkou na koupaliště na Kyselce, kde v tento den probíhala 
výtvarná soutěž z 12. ročníku cyklu soutěží Bořeňská čarodějnice 
2009 VÝTVARKA ZA ŠKOLOU.

Zajímavé vynálezy možná ovlivní náš svět

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

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,
důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

Zajímavé vynálezy možná ovlivní náš svět

VÝSLEDKY
1. kategorie – kolektivy
1. místo: kolektiv MŠ Síbova, odloučené pracoviště Žižkovo údolí
2. místo: kolektiv MŠ Čapkova, Bílina   

2. kategorie – kolektivy
1. místo: kolektiv ZŠ Lidická, Bílina   
2. místo: kolektiv Nízkoprahového centra Člověk v tísni, Bílina 

3. kategorie – jednotlivci
1. místo: Kateřina Zechovská – ZUŠ Bílina  
2. místo: Lucie Houdková – ZŠ Za Chlumem  
3. místo: Monika Novotná – ZUŠ Bílina  

3. kategorie - kolektivy
1. místo: kolektiv ZŠ Maršovská, Teplice  
2. místo: kolektiv ZŠ Za Chlumem, Bílina  
2. místo: kolektiv ZŠ a SŠ Kostomlaty p. Milešovkou  
3. místo: Kateřina Chlapcová a Eliška Michálková, ZUŠ Bílina 
3. místo: kolektiv ZŠ Za Chlumem, BílinaJiž tradičně se na Bílinsku uskutečnil Den dětí. Ty se na něj velmi 

těšily a když jejich den nastal, dokázaly si ho pořádně užít. Slavilo se 
hned na několika místech, a to jak v Domě dětí a mládeže, v základní 
škole Za Chlumem, 
tak i v Hrobčicích. 
O zábavu se po-
starali třeba hasiči, 
kteří dětem před-
vedli svou techniku. 
Nouze ale nebyla 
ani o soutěže, hry 
a dárky. 1. červen 
zkrátka patřil dě-
tem, jistě se už těší 
na příští rok. 

Svůj den si děti užily

Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO
12. červen, 17.30 hodin
PANENKY TANČÍ

Závěrečné vystoupení tanečního
souboru ZUŠ Bílina. 

22. červen, 9.00 hodin
O  BALYNCE 

Divadlo dětí – Karlovarské hudební 
divadlo. Školní představení pro MŠ

a 1. st. ZŠ. Hraná pohádka s ekologic-
kou tématikou o zatoulaném pohádko-

vém štěněti a kouzlech.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Od 16. června do 21. června 

HRY BEZ HRANIC
Sportovní a vědomostní soutěže pro 
děti ze základních škol a z partner-

ských měst.

LETNÍ KINO KYSELKA
12. a 13. červen, 21.30 hodin

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
USA/Akční. České titulky.

Nový model. Původní součástky.

LETNÍ AMFITEÁRT KYSELKA
27. červen, 12.00 hodin 

BOŘEŇ MYSTERIA
KINO HVĚZDA

16.červen, 18.00 hodin
X-MEN ORIGINS:

WOLVERINE
USA/Akční. České titulky.

Film je dějově zasazen na samý počátek 
ságy o známých mutantech X-Menech.

17. a 18. červen, 18.00 hodin
DUEL FROST – NIXON

USA/Politické drama. České titulky.
Nelítostná bitva o pravdu!

19. a 20. červen, 19.00 hodin
AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE!

USA/ Komedie. České titulky.
Jste vyjímkou nebo pravidlem?

23. červen, 18.00 hodin
DVOJÍ HRA

USA/Th riller. České titulky.
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Pře-
vést. A pak už jen převést prachy...

24. a 25. červen, 19.00 hodin
GRANTORINO

USA/Drama. České titulky.
I mezi cizími můžete objevit

své lepší já...
26. červen, 19.00 hodin

STAR TREK 11
USA/Sci-fi . České titulky.

Budoucnost začíná!
30.červen, 18.00 hodin

NORMAL
ČR/Th riller. České znění.

Příběh legendárního sériového vraha.

GALERIE POD VĚŽÍ
od 1.června do 25.června 2009

POHÁDKOVÝ LES
OČIMA DĚTÍ

OS Bílina 2006 chce zachránit
Pohádkový les.  A proto jsme se

zeptali bílinských dětí,
jak by takový les měl vypadat....

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP 

12. a 13. červen, 21.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ 

Dokonale laděný model. Luxusní 
vybavení, nablýskaná kapota a pod ní 
osvědčené součástky, které mu dodá-
vají punc výjimečnosti. Tak nějak by 
fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý 
díl slavné akční série, jehož název je 
tentokrát modifi kovaný do podoby 
Rychlí a zběsilí. S předchozí částí, kte-
rá se odehrávala v Tokiu, v prostředí 
vyznavačů školy smyku, čtyřku spo-
juje jenom jméno režiséra Justina Lina 
a hlavní hvězda Vin Diesel, která si 
půdu pro návrat v Tokijské jízdě při-
pravila cameo roličkou.

Ocitáme se v Dominikánské republi-
ce, kde hodlá Torrettova skupina rych-
le a zběsile ukrást „pár litrů“ benzínu 
z jedoucího konvoje. Velkolepá akční 
sekvence jen předjímá tempo, jaké 
bude Justin Lin po zbytek fi lmu dikto-
vat. Po ostrém střihu se ocitáme v Los 
Angeles, kde narazíme na druhého 
„ztraceného syna“. Brian O´Conner 
(Paul Walker, který se objevil v prv-
ním a druhém dílu) zůstal věrný po-
licejní placce. Právě se snaží rozkrýt 
drogový kartel, jehož členové pašují 
drogy do Spojených států přes mexic-
kou hranici nebezpečnými spanilými 
jízdami podzemními tunely. Mistr vo-
lantu O´Conner získá od nadřízených 
ofi ciální posvěcení oprášit své řidičské 
umění a proniknout do tohoto gan-
gu coby jeden z řidičů. Stejný záměr, 
nicméně mnohem osobnější cíl, který 
se nesluší prozrazovat, má i Dominic 
Toretto. A tak se oba sejdou na startu 
nelegálního závodu, jehož vítězové zís-
kají pochybné právo stát se členy gan-
gu a pracovat pro něj jako námezdní 
jezdci. Znovu tak budou řvát motory, 
pneumatiky trhat asfalt a proteče i pár 
litrů krve. Tahle jízda rozhodně není 
pro čajíčky. 

27. červen, 12.00 hodin 
BOŘEŇ MYSTERIA

Letní festivalová série MYSTERIA se 
v severních čechách stala novou hu-
dební tradicí. Upozorňuje na přírodní 
krásy České republiky a oslavuje je 
řádnou dávkou kvalitní rockové muzi-
ky. První 2 ročníky proběhly ve Vrout-
ku u Podbořan - bráně do tajemných 
Doupovských hor. Na prvním ročníku 

vystoupili legendární angličtí punkáči 
THE EXPLOITED, na druhém ame-
rická HC Metal legenda PRO-PAIN 
a britští punkoví srandisti PETER & 
THE TEST TUBE BABIES.

Tento rok se festivalová série MYS-
TERIA uskuteční v severočeském lá-
zeňském městečku Bílina pod názvem 
BOŘEŇ MYSTERIA OPEN AIR.

A proč právě BOŘEŇ MYSTERIA 
OPEN AIR ?? Odpověď je jednodu-
chá. Nad městečkem Bílina se tyčí na-
prosto ojedinělý sklanatý vrch Bořeň, 
který při příjezdu od města Most či 
pohledu z letního areálu Kyselka při-
pomíná atmosféru třetihor. Již Bohu-
slav Balbín v polovině 17.století napsal 
: na kopci Bořeň byli někdy spatřeni 
draci, jak vylétají z jeskyní a opět tam 
zalétají. Že ve svém nitru chová zlato 
a stříbro a že tam byly nalezeny drahé 
kameny a hadi s korunkami.

Předcházejícími ročníky našeho 
festivalu nastavili laťku hodně vyso-
ko a tak třetí ročník festivalu přináší 
opravdové hvězdy světové rockové 
scény. Jako hlavní tahák BOŘEŇ 
MYSTERIA OPEN AIR 2009 se 
představí legendární brazilská meta-
lová vichřice SEPULTURA, která se 
na festival v ČR vrací po dlouhých 2 
letech a jako vždy se vášnivě polaská 
s Vašimi sluchovody ! Jako velmi oje-
dinělá atrakce dále vystoupí americ-
ký HC Metal New York Allstar band 
BLOODCLOT, nový projekt členů 
amerických HC Metal formací BIO-
HAZARD, CRO-MAGS, DOWNSET, 
PRO-PAIN, THE SPUDMONSTERS 
a MERAUDER. A aby jste se skutečně 
k smrti nenudili a neměli roupy, hřeb 
Vám do hlavy zarazí současní nástupci 
Trash Metalové scény 80. a 90.let, ame-

ričtí WARBRINGER, kteří jsou médii 
označováni za nástupce SLAYER ! 
WARBRINGER minulý rok vystoupi-
li jako jedna z hvězd letního festivalu 
BRUTAL ASSAULT. Špinavý garážo-
vý punk rock´n´roll dvoumetrového 
pološíleného amerického černocha, 
který si říká LORD BISHOP, potěší 
hlavně milovníky poga a rock´n´rollu. 
Dále se představí zástupci české scény 
PLEXIS, POST-IT, INNOCENS, AP-
PLE JUICE, S.P.S., STATUS PRAE-
SENTS, CALATHEA, BEAUTIFUL 
CAFILLERY atd. a hudební skupiny 
z regionu severočeské uhelné pánve.

26.červen, 19.00 hodin
STAR TREK 11

Příběh pojednává o první výpravě 
mladé posádky na palubě hvězdné lodi 
U.S.S. Enterprise. Jejich cestu dopro-
vází spousta akce, humoru a vesmír-
ného nebezpečenství. Nováčci musejí 
nalézt způsob, jak zastavit padoucha, 
jehož honba za pomstou ohrožuje celé 
lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukou 
dvojice zapřisáhlých nepřátel. Jedním 
z nich je James T. Kirk (Chris Pine), 
nezvedený venkovský kluk z Iowy 
a milovník života „na hraně“. Druhým 
je Spock (Zachary Quinto), vychova-
ný ve společnosti, která staví na logice 
a odmítá veškeré emoce. Divoký in-
stinkt se střetne s chladným rozumem, 
ovšem pouze jejich spojení provede 
posádku bez úhony velkým nebezpe-
čím, které představuje pomstychtivý 
Nero (Eric Bana). Kirk a jeho bližní 
se odvážně pustí tam, kam se dosud 
nikdo nevydal…

11. června
ROZLOUČENÍ S KROUŽKY STUDIA DUHA A KERAMIKA
od 16.30 – 18.00 hod., na zahradě DDM, pro členy těchto kroužků

13. června
CASANOVSKÉ SLAVNOSTI v Duchově 

výtvarná dílna DDM Bílina
16. června

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
modelovací hmota Fimo  16.30-18.30 hod., cena: 70,- Kč

16. – 20. června
HRY BEZ HRANIC 
19. – 20. června

ZÁVODY NA AUTODRÁZE
pátek 16.00 – 20.00 hod., sobota 8.00 – 18.00 hod.

PROGRAM DDM BÍLINA
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S láskou vzpomínají rodiče.

Dne 4. 7. uplyne 1. výročí od tra-
gické smrti našeho milovaného 
syna, bratra, kamaráda

PETRAPETRA
TRUNEČKATRUNEČKA

Při Chlumiádě se děti učily i spolupracovat 

Fyzicky náročný vláček, kdy 
na určenou trasu vyběhne první 
člen družstva a po oběhnutí přibí-
rá k sobě dalšího až nakonec běží 
trasu všech deset členů, sportovce 
pořádně rozehřál. O to snadněji pak 
plnili třeba skok se svázanýma no-
hama, akrobatický běh po úzké láv-
ce či trefování fl orbalovým míčkem 
do branky. Nejzajímavější a pro dě-
ti jistě velmi poučnou disciplínou 
byl takzvaný běh nevidomých. Je-
den z dvojice měl šátkem zavázané 
oči a druhý jej co nejrychleji vedl 
po určené trase. Nešlo zde tedy jen 

o rychlost, ale i o důvěru a umění 
spolupracovat. 

Odměnou pro nejlepší tři druž-
stva z kategorie starších i mladších 
žáků byly na konci klání diplomy 
a drobné ceny. Chlumiáda patří 
do preventivních programů, kon-
krétně je zaměřená proti kouření 
dětí. Organizátoři chtěli touto akcí 
dětem dokázat, že čas se dá zaplnit 
mnohem příjemněji a že normální je 
nekouřit. To se jim nadmíru poved-
lo, dokazoval to smích na tvářích 
dětí a celková veselá atmosféra.

Pavlína Nevrlá

Osmý ročník u dětí velmi oblíbené Chlumiády se 4. června konal 
na sportovním hřišti základní školy Za Chlumem. Na 150 žáků 
druhého stupně rozdělených do desetičlenných družstev plnilo celé 
dopoledne nejrůznější disciplíny. A ty byly velmi zajímavé. Zná-
mou přetahovanou pomocí lana či cvrnkání kuliček do důlku dopl-
ňovaly mnohem rozmanitější úkoly. 

Běh přes lávku prověřil rovnováhu i šikovnost dětí
Foto: Pavlína Nevrlá 

Koupaliště na Kyselce je otevřené od 1. června
Počítali jsme s tím, že bychom 

snad mohli otevřít i o týden dří-
ve – neděle 24. až úterý 26. května 
bylo opravdu pěkně, ale nakonec 
se vyskytly potíže, které náš záměr 
zhatily. Jednak došlo při napouštění 
k prasknutí zpětné klapky v systému 
strojovny (zdržení 3 dny + víkend) 
a pak nám neúměrně dlouho – tý-
den (jindy 3 dny) trvalo napouštění 
bazénu. Voda neměla z provozních 
důvodů dodavatele potřebný tlak 
a bazén se tak naplnil až v pondělí 
25. května. Přihlédli jsme k předpo-
vědi počasí na víkend a k nutnosti 
odebrat a zkontrolovat vzorky vody 
a rozhodli se otevřít až 1.června, jako 
ostatně každý rok. 

Jak už jsme publikovali, letos nás 
čeká velká změna, a sice z koupališť 
zprovozníme pouze to na Kysel-
ce a ponecháme k dispozici vnitřní 
bazén v plavecké hale. Ta „pojede“ 
v běžném provozu do 11. 6. a od 12. 
června přejde na fl exibilní režim. 
Znamená to, že za špatného poča-
sí bude návštěvníkům k dispozici 
od 13 do 20 hodin, při déletrvající 
nepřízni může i déle. Plaveckou 
halu kvůli opravám úplně odsta-
víme od 20. 7. do 7. 8. O tom, kdy 
bude hala otevřená, budou zájemci 
informováni na našich stránkách: 
www.sportbilina.cz, dále místním 
rozhlasem a plakáty na koupališti 
a v plavecké hale. Koupaliště bude 
v provozu prakticky neustále, je jas-
né, že za špatného počasí omezíme 
počet zaměstnanců a přesuneme je 

na naše další střediska – plaveckou 
halu a zimní stadion, kde je potřeba 
provádět opravy a údržbu.

Slíbili jsme, že našim zákazníkům 
připravíme některé novinky. Ty se 
týkají jednak vstupného – možnost 
zakoupení permanentky a také tobo-
gán bude v ceně vstupenky – i když 
jeho provoz bude časově regulován. 
Další novinkou budou nafukovací 
atrakce. Jedná se o klouzačku, tram-
polínu, houpačku a saturn, vše bude 
na vodní hladině. Vzhledem k tomu, 
že všechny tyto atrakce jsou mobilní, 
počítáme s jejich uplatněním i v pla-
vecké hale.

V ceníku koupaliště návštěvníci 
najdou možnost využití uzamyka-
telných schránek. Tak tyto jsme pře-
vezli z haly a instalovali před recepcí 
autokempu. Nikomu nedoporučuje-
me brát si na koupaliště nějaké cen-
nosti, ale pokud bude mít někdo zá-
jem schovat si před nenechavci např. 
mobil, my mu to tímto umožníme.

O dalších novinkách na koupališti 
stále ještě jednáme, ale dokud ne-
bude vše stoprocentní, nebudeme je 
zveřejňovat. Chceme i obyvatele Bí-
liny vyzvat, aby se o své připomín-
ky a přání podělili s námi – nejlépe 
prostřednictvím mailu – viz naše 
stránky.

Nyní můžeme jen doufat v krásné 
počasí, a že se námi připravené změ-
ny osvědčí. Pokud ne, z chyb se jistě 
poučíme do příští sezony.

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

V pondělí 25. května 2009 jsme se my, žáci 9. ročníku Základní ško-
ly Za Chlumem, sešli na MÚ Bílina při příležitosti slavnostního pře-
dání závěrečných certifi kátů za účast ve vzdělávacím kurzu Junior 
Aichivement – Profesní orientace. Doprovázela nás ředitelka školy 
paní Mgr. Eva Flenderová a učitel předmětu pracovní činnosti – vol-
ba povolání pan Mgr. František Kulina. 
Po úvodním krátkém proslovu nám certifi káty předal samotný sta-
rosta města Bíliny pan Josef Horáček. Absolvování tohoto kurzu 
nám pomohlo lépe se orientovat v profesní nabídce a možnostech 
našeho uplatnění v praktickém životě. 
Tento akt byl pro nás velmi slavnostní a stal se prvním krůčkem 
do našeho budoucího života.

Klára Kadlecová a Denisa Veršová, žákyně 9. A

Certifi káty jsme dostali od pana starosty
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Rada města na své 11. schůzi konané dne 3. 6. 2009 mimo jiné:
Uložila:

Místostarostovi města zajistit stu-
dii na opravu hřiště v Kmochově 
ulici a doplnění mobiliářů na hřiš-
tích při ZŠ Za Chlumem a ZŠ 
Pražská.

Schválila:
Pronájem nebytových prostor – 
prodejny potravin v ul. M. Šva-
binského 665 a 666 třetí osobě 
– podnájemci Miluši Lovičové, 
Bílina, při zachování provozu 
prodejny potravin. 
Uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor 
v Zeleném domě, o celkové vý-
měře 145,51 m2, mezi městem 
Bílina a panem Danielem Kopři-
vou, za účelem provozování Fitt-
ness centra, s účinností od 10.6. 
2009. Nájemné bude stanoveno 
dle směrnice č. 14. 
Zařazení akce „Oprava kašny 
na Mírovém náměstí“ do plánu 
investic na rok 2010 a zároveň 
uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zpracová-
ním potřebné dokumentace k této 
akci. 
Řešení využití prostoru mezi do-
my č. p. 855 – 866 v ul. Čapko-
va dle „Studie dopravy v klidu 
pro sídliště Za Chlumem v Bíli-
ně“, vypracované projektantem 
ing. Budínským. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice města Bíliny č. 04/2007 
na akci:
ZŠ Za Chlumem Bílina - výměna 
dlažby na chodbě
MŠ Čapkova Bílina – oprava 
oplocení vč. podezdívky
Oprava vybraných částí komuni-
kací v k. ú. Bílina
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
města Bíliny č. 04/2007 na akci:
Kompletní výměna výtahu ve vě-
žovém domě Za Chlumem 751, 
Bílina je nabídka fi rmy Výtahy 
Petersik, s. r. o., Praha
SUNN – č. p. 675, 676, 677 – vý-
měna oken je nabídka fi rmy Expol 
Industry, s. r. o., Praha
Výměna oken (+ balkónových 
dveří) v byt. domech v ul. 5. 
května č. p. 268, 269, 270 a 271 
v Bílině“ je nabídka fi rmy Expol 
Industry, s. r. o., Praha 
ZŠ Za Chlumem Bílina – GO 
vzduchotechniky ve stravovacím 
objektu je nabídka fi rmy Kabou-
rek – VZT, s. r. o., Teplice
Přidělit zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – akci :
Mírové náměstí č. p. 87-89, 92-94 
– udržovací nátěry oken jedinému 
uchazeči a to fi rmě STUPUD – 
sdružení živnostníků, Jablonec 
nad Nisou
ZŠ Aléská Bílina – generální 
oprava osvětlení jedinému ucha-
zeči a to fi rmě Stanislav Tejček 

ELEKTROSERVIS, Bílina.
Havířská č. p. 582, 583 (nátěr 
střešní krytiny a výměna klempíř-
ských prvků“ jedinému uchazeči 
a to fi rmě ARKÝŘ, spol. s. r. o., 
Bílina. 

Odvolala:
Pana Dalibora Dudu (ODS) 
z funkce člena lázeňské komise, 
na vlastní žádost. 
Pana Karla Bartla z funkce vedou-
cího odboru správního a vnitřních 
věcí, ke dni 12. 6. 2009, na vlastní 
žádost. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města schvá-

lit:
Přijetí neinvestiční dotace na úhra-
du výdajů souvisejících s konáním 
voleb do Evropského parlamentu, 
ve výši 339.500 Kč. 
Záměr navýšení rozpočtu Měst-
ských technických služeb Bílina 
ve výši 1,8 mil. Kč na zakoupení 
dvouosého speciálního svozového 
vozu se zpevněnou vanou ke svo-
zu bioodpadu. 
Statut lázeňského místa Bílina, 
dle předloženého návrhu. 

Nezaujala stanovisko:
K doporučení zastupitelstvu města 
vydat obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2009 o místním koefi cientu 
daně z nemovitosti, s hodnotou 2. 

Vzala na vědomí:
Žádost společnosti Sunrice Sola-
rinvest, s. r. o., Praha a souhlasí 
s vydáním předběžného souhlasu 

k záměru pronájmu částí pozem-
kových parcel č. 227/8, 99/2 v k. 
ú. Chotovenka a parcely č. 146/6 
v k. ú. Štrbice, za účelem výstav-
by fotovoltaické elektrárny, avšak 
smlouva o pronájmu bude sepsána 
až po odsouhlasení změny územ-
ního plánu a dořešení potřebných 
legislativních postupů.
Záměr odboru dopravy k elimina-
ci počtu parkovacích míst pro vo-
zidla osob zdravotně postižených 
a souhlasí s návrhem předloženým 
vedoucím odboru dopravy. 
Zápis z jednání lázeňské komise 
ze dne 25.5. 2009. 
Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 13. 5.2009. 
Plnění trvalého usnesení, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřa-
du uloženo zajistit plnění jednot-
livých úkolů Plánu odpadového 
hospodářství. 
Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo, pověřit vedoucího odboru 
dopravy prověřením možnosti 
zjednosměrnění Sklářské ul. smě-
rem do města. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

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

v sekretariátu starosty města
a dále i na webových

stránkách města
(www.bilina.cz)

Informace k usnesení
zastupitelstva města
Dne 26. května byla pozastave-
na stavba Lávka přes řeku Bílinu 
a silnici I/13. A to z důvodů, že 
dochází ke změnám v prováděcí 
dokumentaci oproti původní do-
kumentaci pro stavební povolení, 
což má i vliv na plánovaný fi nanč-
ní rozpočet této investiční akce.
Z těchto důvodů bylo na 3. června 
svoláno 4. veřejné zasedání ZM, 
které se uskutečnilo v mimořád-
ném termínu. Na jednání ZM byli 
pozvání projektanti stavby z fi rmy 
HEXAPLAN s.r.o. a technický 
dozor investora p. Košťál Pavel. 
Zápis ze zasedání ZM je uložen 
v sekretariátu starosty města.
Po téměř tříhodinovém jednání 
zastupitelů města bylo přijato je-
diné usnesení, a to, že ZM bere 
na vědomí: „Informaci technic-
kého dozoru investora a zástup-
ce projektanta stavby o průběhu 
stavby akce lávka přes řeku Bílinu 
a silnici I/13“.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

V Teplicích proběhla během 
posledního květnového víkendu 
již tradiční akce – zahájení lázeň-
ské sezóny, které letos neslo číslo 
855. V centru Teplic a jeho okolí 
se objevily stánky, řemeslný trh 
a nejrůznější atrakce. Návštěv-
níci měli možnost ochutnat ma-
ďarskou kuchyni, staročeské po-
choutky či medovinu a zhlédnout 
akce jako autosalon, středověké 
šermířské či žonglérské umění 
nebo program pro děti včetně 
kolotočů, houpaček a dalších 
pouťových atrakcí. To vše za do-
provodu kapel a zpěváků na šes-
ti hudebních scénách. Příchozí 
mohli letos slyšet např. Davida 
Krause, Chinaski nebo bratry 
Ebeny. Neodpadl žádný hudební 
program. Z programu byly ome-
zeny kvůli nepřízni počasí pouze 
jízdy na koních.

Letošnímu zahájení počasí pří-
liš nepřálo. Většinu víkendu bylo 
zataženo a pršelo, což ovlivnilo 
celkovou atmosféru zahájení. 

„Samotné zahájení je pěkné, jen 
je škoda, že většinu dne prší, to si 
to člověk tak neužije,“ uvedla na-
příklad jedna z návštěvnic.

Stažené mraky na Teplicemi 
měly však i svou světlou stránku: 
„Vzhledem k tomu, že byla zima 
a zataženo, tak se tolik neprosa-
zovaly a nebyly vidět podvratné 
živly, takže letošní zahájení bylo 
celkově klidnější,“ uvedl ředi-

tel Domu kultury Přemysl Šoba. 
Policie zaznamenala větší zásah 
pouze u jedné rvačky a také paci-
fi kovala návštěvníka, který kolem 
sebe střílel z plynové pistole.

Doufejme, že podobně klidného 
a relativně bezproblémového prů-
běhu zahájení lázeňské sezóny se 
dočkáme i v příštích letech, ale že 
to nebude jen díky špatnému po-
časí. Jana Karlová

Teplice o víkendu zahájily lázeňskou sezónu
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JEDNOTLIVCI SOUTĚŽILI V AEROBIKU

Celou soutěž hodnotila 
porota, která se zaměři-
la na celkové provedení 

choreografi e, držení těla, techni-

ku a výraz. Tuto soutěž pomohly 
zorganizovat děti ze skupiny Cik 
– Cak. Věra Ryjáčková

Ve čtvrtek 21. 5. se v DDM konala tradiční soutěž jednotlivců v aero-
biku. Děti soutěžily v několika věkových a výkonnostních kategoriích. 
Soutěže se celkem zúčastnilo 61 dětí od 4 do16 let.

Master aerobik
4 – 7 let
1. Čiháková Eliška
2. Kopalová Tereza
3. Matušková Alenka

Začátečníci
Latnerová Aneta
Sandreiová Silva
Dvořáková Lucie

Mladší kat.
Vlachová Andrea
Sojčíková Petra
Černá Veronika

Starší kat.
Zdvíhalová Bára
Sedlmaierová Míša
Čiháková Bára

Junioři
Ryjáčková Míša
Ryjáčková Pavlína
Bendová Kateřina

Foto: Michaela Ryjáčková

VÝSLEDKY:

Jako letní bonus jsme se roz-
hodli prodloužit platnost naší 
nejoblíbenější permanentky 
na všechna naše zařízení. Vyho-
věli jsme tím spoustě zákazníků, 
kteří měli obavy, že by nedoká-
zali všech 20 bodů za 3 měsíce 
vyčerpat.

Připomínáme, že se konkrétně 
jedná o permanentku RSZ Bíli-
na s.r.o. na 20 bodů za 600,- Kč 
a že platí na koupališti, tenise, 
zimním stadionu a v plavecké 
hale. Je přenosná – majitel ji 
může zapůjčit, může na ní přijít 

s celou rodinou či přáteli a bu-
de mu umazán patřičný počet 
bodů.

Tak této permanentce zakou-
pené po 1.červnu 2009 prodlu-
žujeme platnost ze 3 na 6 měsí-
ců.Věříme, že se tím její prodej 
v letním období ještě zvýší. Je 
to další důkaz, že reagujeme 
na připomínky našich zákazníků 
a tím přispíváme k jejich větší 
spokojenosti.

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

Permanentka RSZ Bílina s.r.o. 
prodlužuje platnost!

Smutnou zprávu jsme se dozvěděli v závěru minulého mě-
síce. Řady sportovců, rozhodčích i funkcionářů na Teplicku 
opustil navždy pan

František Sýkora z Bíliny.
Byl vynikajícím stolním tenistou, který oddílu stolního 

tenisu v Bílině dal velmi mnoho jako hráč a později jako 
předseda oddílu. 

Dlouhá léta byl i předsedou okresního výboru stolního 
tenisu. Pracoval mnoho let aktivně i jako rozhodčí a trenér 
v bílinském atletickém klubu. Jeho schopnosti byly posléze 
využity ve výkonném výboru SK SIAD Bílina, kde do pod-
lední chvíli pracoval jako předseda VV. 

Jeho obětavost, skromnost a schopnost vést velký kolektiv 
nám bude hodně chybět. 

Děkujeme Ti za práci pro sport, Františku. Nikdy na Tebe 
nezapomeneme. Pavla Šiklová, SK SIAD Bílina

ZA SPORTEM
do Tyršovy zahrady
Sportovní areál v Tyršově zahradě, který je majetkem Spor-
tovního klubu SIAD Bílina, už dávno není výsadním domovem 
volejbalistů a házenkářů, ale po náročných a nákladných sta-
vebních úpravách poskytl zázemí velmi mladému sportovnímu 
odvětví – hokejbalu.

Přední část Tyršovy zahrady stále patří tradičnímu bílinské-
mu sportu, volejbalu. Toto zařízení disponuje třemi kurty, které 
jsou zcela regulérní pro závodní pěstování volejbalu. Dva mají 
antukový povrch, třetí je vybaven umělým povrchem. Současný 
trend vývoje volejbalu směřuje k naší lítosti k přesunu volej-
balu do sportovních hal a mnohdy ponurých tělocvičen. Přesto 
bílinské volejbalové kurty v krásném prostředí Tyršovy zahrady 
celou letní sezónu nabízejí zázemí nejen volejbalu, ale i jiným 
sportovním organizacím.

Víkendy jsou již až do prázdnin plně využity turnaji Bílinské 
volejbalové ligy, dále agilním klubem nohejbalu při Autodopra-
vě Severočeských dolů Bílina, který na Tyršově zahradě pořádá 
tradičně velmi dobře obsazený nohejbalový turnaj O pohár ře-
ditele Autodopravy SD.

Tento turnaj se koná 20. června, trvá celá den a na terase bude 
hrát a zpívat country skupina Střepy ze Světce. Navíc budou 
nohejbalisté hrát celý červen svá mistrovská utkání na jednom 
z antukových kurtů Tyršovy zahrady. 

Bílinská volejbalová liga vyvrcholí dvěma závěrečními turnaji 
30. května a 13. června. Při všech víkendových akcí je na terase 
k dobrému posezení k dispozici občerstvení.

Jaromír Jirásek, předseda oddílu volejbalu
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Cesta byla náročná, po příjez-
du a malém odpočinku jsme se 
byli podívat na sportovní halu, 
kde nás v sobotu a v neděli če-
kaly boje o medaile. A v odpo-
ledních hodinách proběhl ma-
lý trénink v přírodě, abychom 
opravdu byli dobře připraveni 
na samotné Mistrovství.

V sobotu 23.5. probíhala sou-
těž jednotlivců v KATA a v KU-
MITE. Po slavnostním nástupu 
všech zúčastněných zemí (16 
států Evropy) začal samotný 
závod.

Většina našich závodníků se 
i přes velkou konkurenci probo-
jovala do fi nálové osmičky. 

Na fi nálové boje museli re-
prezentanti netrpělivě čekat až 
do odpoledních hodin. V přepl-
něné a horkem vyhřáté sportov-
ní hale to bylo nekonečné a ner-
vózní čekání na fi nále.

Druhý den v neděli 24.5. ná-
sledovaly disciplíny KATA TE-

AM a KUMITE TEAM. Všech-
ny týmy neuvěřitelně, ale mile 
překvapily naše očekávání.

Atmosféra v hale byla nepo-
psatelná. Všichni účastníci vý-
pravy si vzájemně fandili „jako 
o život“ a tím mnohdy vyburco-
vali našeho soutěžícího k nej-
lepšímu podání výsledku.

A takto se naši zástupci klubu 
umístili:

Filip Schäfer – 2. místo KU-
MITE TEAM, 7. místo KATA 
jednotlivci

Michael Engler – 3. místo 
KUMITE TEAM

Jakub Jeřábek – 3. místo KU-
MITE TEAM

Daniel Engler – 2. místo KU-
MITE TEAM

Alexandra Kupková – 3. mís-
to KUMITE jednotlivci, 4. mís-
to KATA jednotlivci a 2. místo 
KATA TEAM

Barbora Šindelářová - 3. mís-

Navečer 22.5.2009 vycestovala reprezentace mládeže do 18ti let JKA 
ČR na ME JKA do Bělehradu v Srbsku. Mezi reprezentací JKA ČR 
byli i naši zástupci z klubu a to Alexandra Kupková (Lom u Mostu), 
Barbora Šindelářová (Mirošovice), Jarmila Masopustová a Filip schä-
fer (oba z Duchcova), Daniel a Michael Englerovi (Světec) a Jakub Je-
řábek (Osek).

O MEDAILE BOJOVALI V SRBSKU

Alexandra Kupková, Jarmila Masopustová a Barbora Šindelářová 

Dne 19. června 2009 oslaví své 80. 
narozeniny významná osobnost čes-
kého střeleckého sportu, střelec, trenér 
a kamarád Vlastimil Koula. Jako ak-
tivní střelec získal tituly Mistra střelby 
v několika pistolových i puškových 
disciplinách. Za svého trenérského pů-
sobení u národní reprezentace přivezl 
s družstvem juniorů: Hurt, Váňa, Hy-
ka a Šulc v roce 1968 juniorský titul 
Mistrů Evropy a Vladimír Hurt Mistra 
Evropy v jednotlivcích z německého 
Wiesbadenu. V roce 1974 na Mistrov-
ství světa ve švýcarském Thunu dosáhl 
s družstvem žen (Hyková, Bohinská, Pastorová) stříbrnou medaili, jak 
sám říká: “...tu nejkrásnější“. Během svého „trenérského důchodu“ 
stráveného především v SSK MTs Bílina pomohl řadě začínajících 
střelců při jejich prvních krůčcích. Stejně tak stál v pozadí i při největ-
ších úspěších svých svěřenců.

Přejeme mu tímto pevné zdraví, mnoho optimismu a nikdy nekončí-
cí radosti z výkonů střelců, kteří prošli a stále procházejí jeho trenér-
skýma rukama.

Za SSK 0715 MTs Bílina předseda klubu Jiří Kodad

BLAHOPŘEJEME
Místní organizace

ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO 
SVAZU MLÁDEŽE V BÍLINĚ

zve všechny děti do 15 let,
které mají platnou rybářskou povolenku

pro rok 2009

na DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ 
ZÁVOD O CENY

v sobotu 13. června v bílinské Bezovce.

Sraz soutěžících je v 8 hodin u rybářské 
chatky. Hodnocení: 1 cm = 1 bod.

Chytá se na 1 udici.

to KUMITE jednotlivci, 4. místo 
KATA jednotlivci

Jarmila Masopustová – 3. mís-
to KATA jednotlivci a 3. místo 
KATA TEAM.

Závěrem musím říci, že jsem 
velice hrdý na naše závodníky, 
protože toto mistrovství Evropy 
bylo pro ohromnou konkurenci 
velice náročné.
Česká reprezentace celkem 

získala 19 medailí a to 4x zlato, 
4x stříbro a 11x bronz. 

Pro náš klub to bylo nejúspěš-

nější Mistrovství Evropy JKA, 
získali jsme tedy 9 medailí, takže 
každý náš závodník odjel domů 
„s plackou“, někteří se dvěmi.

Chtěl bych tímto všem medai-
listům poděkovat za reprezen-
taci České republiky a našeho 
klubu. Zároveň děkujeme všem, 
kteří nám s přípravou pomáhali 
ať již po organizační či fi nanční 
stránce.

Masopust Roman,
prezident klubu


