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Letošní ročník je možné po-
važovat za zvláště slavnostní, 
neboť byl věnován především bí-
linské ZUŠ, která v těchto dnech 
oslavila své osmdesátileté jubi-
leum. Dlouhotrvajícího potlesku 
a velkého uznání od diváků i hu-
debníků v sále se dostalo hned 
zahajovací skladbě slavnostního 
večera „Intrada“. Toto autorské 
dílo ředitele ZUŠ Jiřího Kopy 
bravurním způsobem přednesl 
soubor Big band, složený z bý-
valých, současných a s největší 
pravděpodobností i budoucích 

učitelů bílinské „lidušky“.
Operní pěvkyně Pavlína Se-

nič, která byla ozdobou všech 
dosavadních ročníků Belinensis, 
letos přijela do Bíliny poprvé 

bez svého klavírního doprovodu, 
což je u ní věc zcela mimořádná, 
neboť je v uměleckém světě zná-
má tím, že je zvyklá vystupovat 
za doprovodu nejuznávanějších 
klavíristek v oboru. Za vše hovo-
ří jména, která jsou spojená s do-
provodem Pavlíny Senič v před-
chozích ročnících Belinensis, 
klavírní virtuózka evropského 
formátu Irina F. Kondratěnko či 
sólistka Státní opery Praha Lada 
Jirásková. V letošním roce, jako 
vyjádření náklonnosti a uznání 
kvalit bílinské ZUŠ, spojila Pav-
lína Senič své vystoupení s kla-
vírním doprovodem učitele ZUŠ 
Jiřího Bidrmana. Ve slavném du-
etu Zerliny a Dona Giovanniho 
z opery „Don Giovanni“ od W.A.
Mozarta se po boku Pavlíny Senič 
následně zaskvěl i další pedagog 
místní ZUŠ, Josef Černý. Jako 

premiérový host letošních Bílin-
ských hudebních slavností byl 
osloven umělec, který je proslu-
lý skvělou improvizací, při které 
dokáže bez přípravy vstupovat 
do produkcí různých hudebních 
souborů. A tuto svou pověst před 
bílinskými diváky bezezbytku 
potvrdil. Multiinstrumentalista 
a skladatel Jiří Stivín, jenž je po-
depsán pod vznikem desítek alb, 
postupně vystoupil s místními 
soubory Big Band, Schola Viva 
Bilinensis, dětský sborem ZUŠ 
a litvínovským souborem Zasta-
veníčko i se všemi hostujícími 
profesionálními umělci. Přede-
vším společné vystoupení Jiřího 
Stivína s Filipem Benešovským 
vyvolalo bouřlivý aplaus diváků 
a stalo se jedním z vrcholů ve-
čera.

SEDMÉ BELINENSIS VE ZNAMENÍ OSLAV
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významnému jubileu Základní umělecké školy v Bílině
Středeční večer 14. října v sále 
Městského divadla v Bílině pa-
třil již sedmému pokračování 
Bílinských hudebních slavnos-
tí Belinensis.

pokračování na str. 8

SKUPINA ČEZ

Projekt je realizován
za finanční podpory Skupiny ČEZ 

a Ústeckého kraje.

V závěrečné skladbě sedmého ročníku Belinensis si s bílinskými dětmi zahrála a zazpívala většina vystupu-
jících umělců Foto: Eva Skrbková

Přední český jazzový hudebník a host letošních Bílinských hudebních 
slavností, mistr Jiří Stivín Foto: Václav Weber

Ústecký kraj
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Podezřelý z pokusu
vloupání dopaden

Počátkem září se tehdy ještě 
neznámý pachatel pokusil vlou-
pat do stavební buňky v prostoru 
areálu Doly Bílina, přičemž byl 
vyrušen pracovníky bezpečností 
agentury. Z místa se mu sice po-
dařilo uprchnout, ale pečlivým 
šetřením se podařilo policistům 
z Bíliny ustanovit jeho totožnost. 
Dnešního dne mu bylo sděleno 
podezření z trestného činu krá-
deže ve stadiu pokusu, za který 
mu hrozí trest odnětí svobody až 
na dvě léta nebo peněžitý trest.

Obviněn za napadení přítelkyně
Policisté obvinili 30letého 

muže z trestných činů výtržnic-
tví a ublížení na zdraví. Těch se 
dopustil, když v polovině září 
v Bílině po předchozí slovní 
rozepři fyzicky napadl svou bý-
valou přítelkyni, které způsobil 
v oblasti obličeje zranění s do-
bou léčení v délce šesti týdnů. 
Teď mu za násilné chování hrozí 
trest odnětí svobody na jeden 
rok až pět let.

Odcizil kosmetiku
Policisté z Bíliny sdělili 

ve zkrácením přípravném říze-
ní podezření z trestného činu 

krádeže 26letému muži, který 
v jednom ze supermarketů od-
cizil 6 sprchových gelů, schoval 
je do kapsy bundy a aby byl ne-
nápadný, přibral si pečivo, které 
u pokladny zaplatil. Kosmetiku 
ukrytou v bundě ale neuhradil. 
Pozorní pracovníci bezpečnostní 
agentury však muže za poklad-
nami chytili a předali policii. 
Jelikož byl muž v posledních 
třech letech již pro majetkovou 
trestnou činnost odsouzen, může 
ho soudce poslat až na dva roky 
do vězení.

Šrotem vezl šrot
Při kontrolní činnosti Mostec-

kého předměstí bylo hlídkou MP 
Bílina zjištěno osobní motorové 
vozidlo žalostného technického 
stavu, za kterým byl připojen 
vozík naložený šrotem, odpa-
dem a díly z vozidel. Jelikož 
šrot z vozíku za jízdy odpadával 
na vozovku, bylo vozidlo zasta-
veno. Při kontrole bylo zjištěno, 
že vozidlo, ani přívěsný vozík 
nemají platnou technickou kon-
trolu a zákonné pojištění.Dále 
bylo zjištěno, že řidič vozidla 
má vysloven zákaz řízení mo-
torových vozidel. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu „Ma-
ření výkonu úředního rozhodnu-

tí“ byla na místo přivolána hlíd-
ka Policie ČR. Policisté si věc 
na místě převzali k provedení 
dalších opatření.

Prodala alkohol, zaplatila za to
Na podezřele se chovající sku-

pinku nezletilců byla všímavým 
občanem upozorněna hlídka MP 
Bílina. Strážníci nezletilce zkon-
trolovali, přičemž vyšlo najevo, 
že dvě z kontrolovaných dětí po-
žily alkoholické nápoje. Na mís-

to byla přivolá-
na pracovnice 
sociálního odboru 
MěÚ Bílina, která 
si obě děti převzala k dal-
šímu opatření. Šetřením bylo 
dále zjištěno, že alkohol jedo-
mu z nezletilců bez problémů 
prodali v nedalekém obchodě. 
Prodavačce, která dětem alkohol 
prodala, byla uložena pokuta.

Z deníku Městské policie Bílina
-

oru
která 

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?

Ohnivec: 2 
roky starý nízký 
kříženeček, mazlivý 
a živý. Umí chodit 
na vodítku. Někdy 
žárlivý na ostatní 
pejsky. Očkovaný
a odčervený. Vhodný 
do teplého domova.

Jiskra: 6 let stará 
kříženka labradora
a vlčáka, vitální,
hravá. Má ráda
procházky. Očkovaná
a odčervená. Vhodná
k domku se zahrádkou
i do teplého domova.

Hnědá: rok stará
fenka, středního 
vzrůstu s lesklou srstí. 
Očkovaná a odčervená. 

Vhodná jak k domku
se zahrádkou tak
do bytu.

Lišák: necelé dva 
roky starý kříženec 
akita inu. Veselý, 
hravý a mazlivý.
Očkovaný
a odčervený.
Vhodný k domku
se zahrádkou.
Má rád piškotky
a rád si hraje.

ký 
mazlivý 

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

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

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

(Ilustrační foto)

(Ilustrační foto)

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  
 28. 11. Drážďany   

 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice
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Novým ředitelem Městské policie Bílina se stal 
Pavel Ryjáček. V pondělí 19. října byl na mi-
mořádném konání rady města s konečnou plat-
ností vybrán a doporučen z celkového počtu 12 
uchazečů zastupitelstvu a ve čtvrtek 22. října 
ho zastupitelstvo města 16 hlasy jmenovalo 
do funkce. „Chtěl bych poděkovat za podporu 
a doufám, že vaši důvěru nezklamu,“ prohlásil 
po hlasování pan Ryjáček.

Policisté upozorňují majitele rekreačních objektů, zahradních chat či chalup, že začíná období, kdy svá letní obydlí pomalu začnou za-
zimovávat. Proto je důležité mít na paměti správné zabezpečení těchto objektů, neboť zloději si právě v nadcházejících měsících budou 
vytipovávat vhodné objekty, aby je pak mohli vykrást nebo v nich i nějakou dobu přebývat. 

Policisté varují před zloději v opuštěných chatách

• Aby se tato kriminalita co nej-
více snížila a šance zlodějů 
byly minimální, přináší policie 
několik užitečných rad a dopo-
ručení:

• Zabezpečte si rekreační objekt 
především certifi kovanými me-
chanickými zábrannými pro-
středky (dokonalý bezpečnostní 
zámkový systém, odolné dveře, 
mříže, uzamykatelné okenice).

• Věnujte pozornost zejména sta-
vebním otvorům (vstupní dve-

ře, okna, verandy).
• Pro vyšší standard ochrany 

využijte elektronickou ochra-
nu, případně připojení objektu 
na pult centralizované ochrany.

• Objekt mějte správně pojištěný 
nejen proti krádeži, ale i proti 
požáru.

• Nechlubte se před neznámý-
mi lidmi majetkem uloženým 
v objektu.

• Pro případ vloupání si pořiďte 
fotodokumentaci cenných věcí. 

Poznamenejte si výrobní čísla 
elektrických přístrojů.

• Cennější věci rozhodně ne-
nechávejte přes zimu v rekre-
ačním objektu, ale odvezte je 
do bezpečí.

• Při pobytu na chatě si všímejte 
pohybu neznámých osob a aut. 
I případné svědectví je důleži-
tým vodítkem pro práci policie. 
Nebuďte neteční – dnes navští-
vil zloděj souseda, zítra se to 
může stát vám!

• Rekreační objekt nepravidelně 
navštěvujte i v zimě. Uklizený 
sníh budí zdání neustálé kont-
roly.

• Při podezření z vykradení zá-
sadně nevstupujte do objektu, 
neuklízejte po zlodějích a věc 
oznamte neprodleně policii.

• Vše důležité pro vypátrání od-
cizených věcí a dopadení pa-
chatele oznamte do policejního 
protokolu.

Jaromíra Střelcová, PČR

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 529/10, 418 01Bílina, tel. 417 821 577

www.ddmbilina.cz

D
Havířská 529/10, 418 01

www.ddmbilina.cz

Sobota 31.října 2009
• od 15 hodin v DDM malování na obličej, dílny – výroba masek, 
 pavouků (každá dílna 10,- Kč)
• v 17:10 - průvod vychází od DDM
• s sebou si vezměte masky, lampionky, hudební nástroje...
• průvod končí na náměstí velkou diskotékou a soutěží
 o super cenu, kterou uvádí Vlasta Vébr

Velká diskotéka
VLASTY VÉBRA

Obyvatelé Bíliny budou moci 
už brzy chodit nakupovat do no-
vého Intersparu. Ve středu 4. listo-
padu v osm hodin bude slavnostně 
přestřižena páska a hypermarket 
ofi ciálně otevřen. Připraven je bo-
hatý program.

V půl deváté a poté opět ve dvě 
hodiny odpoledne návštěvníkům 
zazpívá pěvecký sbor ze ZŠ Li-
dická. Od devíti hodin pak bude 
hrát písně různých žánrů kapela 
Ruleta Band. Od 13 hodin se ne-
budou nudit děti, které se na ote-
vření Intersparu přijdou podívat. 
Zahájen bude zábavný program 
s Evou Aichmajerovou pro celou 
rodinu. Na děti budou čekat sou-
těže, klaun Mireček, v 15 a 17 
hodin balonková show a od 15:30 
dětská diskotéka. V 18 hodin pak 
přijde na řadu velkolepý ohňo-
stroj.

V 18:30 si návštěvníci mohou 

vyzkoušet rychlost svého nakupo-
vání ve hře S-Budget aneb „Pober 
co můžeš“. Soutěžící budou mít 
k dispozici krátký časový limit, 
aby naplnili nákupní vozík pro-
dukty řady S-Budget. Zboží této 
řady, které během časového limi-
tu naskládají do nákupního košíku 
a není vyloučeno ze soutěže (al-
kohol), si bezplatně odnesou.

Do celodenního programu je 
zařazeno fotografování a pohádky 
s maskotem Intersparu dráčkem 
Ingem a soutěž s Ingem o zajíma-
vé ceny pro děti z MŠ.

Na prvních sto návštěvníků bu-
de čekat hodnotný dárek a všich-
ni zákazníci toho dne si budou 
moci setřít los, který dostanou 
u pokladny od hostesky. Vyhraje 
každý los.

Otevírací show pro Bílinu vy-
padá slibně, snad si tam každý 
návštěvník najde to své.

DEN OTEVŘENÍ
INTERSPARU SE BLÍŽÍ

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině připravuje:

S KOUZLY KOLEM SVĚTA
10. prosince od 16 hodin

v Městském divadle Bílina
Nové představení kouzelníka Pavla Kožíška je velkou

kouzelnickou cestou kolem světa. Představení pro děti a rodiče,
kde se nudit rozhodně nebudete.

Vstupné: 60,- Kč / děti od 3 let, 90,- Kč / dospělí

Vstupenky v předprodeji v Infocentru na Mírovém náměstí
v Bílině, tel: 417 810 985, e-mail: infocentrum@kckaskada.cz

BÍLINA MÁ NOVÉHO
ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE
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Životní prostředí v Bílině a rok 2008

Obyvatelé pěti zaniklých obcí na Bílinsku se po roce opět sešli 
pod jednou střechou. V sobotu 17. října se v Kulturním domě 
Fontána setkali lidé pocházející z vesnic, které ležely na ny-
nější Radovesické výsypce. Byly to Radovesice, Dřínek, Hetov, 
Lýskovice a Chotovenka.

Obyvatelé zaniklých obcí zase spolu

„Akci jsem uspořádala, proto-
že jsem od lidí často slýchala, že 
by o setkání tohoto druhu stáli,“ 
popisuje prvotní popud organizá-
torka akce a obyvatelka bývalých 
Radovesic Olga Pešková.

Zábava začala v 15 hodin, kdy 
se postupně začali scházet hosté. 
O hodinu později už jim k po-
vídání vyhrávala chomutovská 
Malá kapela. Sešlo se asi 150 
lidí a nechyběla mezi nimi ani 
nejstarší občanka bývalých Ra-
dovesic paní Krčmářová, která 
v březnu oslaví 96 let.

Jediným programem celého 
odpoledne a večera bylo poví-
dání a tanec. Podle slov organi-

zátorky je to zcela postačující: 
„V prvních letech jsme program 
mívali, ale lidé si chtějí po dlou-
hé době spíše popovídat než něco 
sledovat. Proto jsme ho později 
zrušili.“

Zmíněné obce zanikly v letech 
1969 – 1971. Jejich první setkání 
se konalo v roce 2001 po rovných 
30 letech a letos probíhalo již 
podeváté. Tehdy se sešli obyva-
telé z vesnic Radovesice, Dřínek 
a Hetov. Chotovenku a Lýsko-
vice přizvali v roce 2005. „Nej-
hezčí bylo první setkání. Přišlo 
na 280 lidí a všichni byli nadšení. 
Tehdejší starosta se posléze vyjá-
dřil, že by byla škoda v takových 

setkáních nepokračovat, proto 
jsem je začala organizovat každý 

rok,“ zaznělo na závěr od paní 
Peškové. Jana Karlová

Sledují se úniky do ovzduší, 
do vody a do půdy, ale také pře-
nosy v odpadních vodách a v od-
padech vůbec. Údaje do registru 
hlásí jednotlivé provozovny, kte-
ré jsou potencionálními znečiš-
ťovateli.

Bílinské provozovny hlásící 
nadměrné úniky a přenosy byly 
za loňský rok tři – Elektrárna 
Ledvice, Čistírna odpadních 
vod Bílina a Žárová zinkovna 
Bílina. Do ovzduší z nich nad-
měrně uniklo celkem devět látek 
– kadmium, nikl, olovo, měď, 

zinek, oxid uhličitý, oxidy dusí-
ku, oxidy síry a polétavý prach. 
Do vody uniklo nadlimitní množ-
ství mědi a v odpadech je hlášen 
přenos celkového fosforu, olova 
a zinku.

Mnohonásobně byly překroče-
ny především limity oxidů dusíku 
a oxidů síry. Vysoké koncentrace 
oxidů dusíku působí negativ-
ně hlavně na rostliny, ale jejich 
vdechování může vážně ohrozit 
i zdraví člověka. V globálním 
měřítku kyselé deště tvořené oxi-
dy síry a oxidy dusíku celkově 

ovlivňují rovnováhu v půdách, 
vodách a následně v mnohých 
ekosystémech.

Nikl a měď jsou zvláště ne-
bezpečné pro vodní organismy. 
Kadmium a jeho sloučeniny, kte-
ré se vyskytly v hodnotách dva-
krát vyšších než povolují normy, 
představují velmi toxické látky 
hrozící poškozením ledvin a ne-
bezpečím chronických otrav. To-
xické působení na člověka je tedy 
označováno jako velmi závažné.

Loňský rok však znamenal 
oproti roku 2007 zlepšení. Stej-
né provozovny hlásily úniky 
a přenosy více látek a většinou 
i ve větším množství. Zatímco 
v roce 2007 byl zaznamenán únik 
nebo přenos celkem 20 látek, 

v roce 2008 jich bylo 13. Ubyl 
například arsen, fl uor, chlor či 
rtuť.

Provoz IRZ přináší pozitiv-
ní výsledky: „Díky několikaleté 
zkušenosti můžeme konstatovat, 
že IRZ motivuje podniky v práci 
na vylepšování svých technolo-
gií a ke snižování emisí,“ uvedl 
Ing. Milan Havel z programu 
Toxické látky a odpady ze sdru-
žení Arnika, jehož náplní je úsilí 
o lepší životní prostředí.

Věřme i za přírodu, že IRZ 
svým sledováním bude i nadále 
přispívat k postupnému zlepšová-
ní životního prostředí a tak jako 
v tomto roce přinášet i v letech 
dalších lepší a lepší zprávy.

Jana Karlová

Již pátým rokem se může veřejnost seznámit s konkrétními úda-
ji o znečišťování životního prostředí v jednotlivých obcích. Data 
za rok 2008 jsou přístupná v Integrovaném registru znečišťová-
ní (IRZ) od 30. září.

Nejstarší občanka bývalých Radovesic paní Krčmová (vlevo) s organi-
zátorkou srazu paní Peškovou Foto: Václav Weber

„KDO NETŘÍDÍ, NENÍ ČECH“
DDM Bílina se řídí heslem „Kdo 

netřídí, není Čech“. Od pondělí 19. 
října se v bílinském DDM opět tří-
dí odpad. V budově najdete celkem 
12 nových kontejnerů, které jsou 

rozmístěny ve druhém a třetím patře, v centru 
Klokánek, tělocvičně a na recepci.

Žluté jsou na plasty, modré na papír a ze-
lené na sklo.

Odpady, které jsou svezeny z barevných 

kontejnerů, je nutné dále dotřídit. Na tzv. do-
třiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé 
druhy dle jejich dalšího zpracování (recykla-
ce) a zároveň se odstraňují nežádoucí přímě-
si, nečistoty a odpady. 

Rodiče, ale i děti se budou u nových kon-
tejnerů v budově DDM setkávat s hesly
Třídím, třídíš, třídíme, přírodu tím šetříme, 
Má to smysl, třiďte odpad a nebo Kdo netřídí,
není Čech.

Vlasta Vébr
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PÍSNĚ NO NAME ZAZNĚLY V BÍLINĚ
529. října 2009

Bílinu rozzářila známá slovenská pop-rocková kapela No Name. 
Ve čtvrtek 15. října večer ji s nadšením přivítalo na 300 fanouš-
ků v Kulturním domě Fontána na koncertě, který uspořádala KC 
Kaskáda. Koncert trval hodinu a půl a Bílinou zněl v rámci turné 
k jejich novému CD The best of.

PÍSNĚ NO NAME ZAZNĚLY V BÍLINĚ

Naladění publika skupině ob-
staraly dvě předkapely. Od 19 
hodin diváky rozehřívala místní 
rocková partička Grock a před 
osmou se na pódium rozestavil 
Pozdní sběr z Brna. Oba před-
skokané si zahráli s chutí a navo-
dili atmosféru na hlavního hosta 
večera, který hned na úvod skli-
dil bouřlivé uvítání. V Čechách 
i na Slovensku oblíbená kapela 
No Name rozjela svou koncertní 
show. Zahrála své největší hity 
staršího i novějšího data zrození 
jako Žily, Nie alebo áno, Večnosť, 
Duša a já, Prvá či Panic a panna. 
Nevynechala ani píseň Nananaa, 
nový duet připravený ke společné 
produkci se spřátelenou skupinou 
Chinaski. Vyvrcholením byly jako 

přídavek dvě známé a oblíbené 
písně Ty a tvoja sestra a Čím to 
je. Jednotlivé písně leader kape-
ly Igor Timko nejen zpíval, ale 
i prožíval. Pohybem, svou hbitos-
tí a hereckým nadáním udržoval 
svižné tempo koncertu a divákům 
nedával šanci, aby se nudili. Mezi 
skladbami bavil publikum vtipný-
mi replikami.

No Name se dali dohromady 
jako čtyřčlenná studentská kapela 
v roce 1996 v Košicích. Tentýž 
rok zvítězili v soutěži Košický 
zlatý poklad a o rok později oku-
sili, co to znamená být ve fi nále 
Bratislavské lyry. V roce 1998 
natočili svoje první CD s názvem 
No Name a o dva roky později ná-
sledovalo album Počkám si na zá-

Skupina No Name Foto: Václav Weber
zrak, se kterým prorazili i v České 
republice. Stali se jednou z nejhra-
nějších a nejprodávanějších kapel 
a sláva dnes už šestičlenné skupi-

ny stojí na pohodovém rocku bez 
manýrů a póz, který dokáže zahřát 
široké spektrum posluchačů.

Jana Karlová

Rozhovor s leaderem kapely 
No Name Igorem Timkem

1. Jak vzniklo jméno skupiny a co vás vedlo 
k tomu, že jste vůbec kapelu založili a začli 
hrát?

 To by bylo na dlouhé povídání. Náš otec byl 
muzikant a chtěl, abychom si i my jako jeho 
synové nějak přivydělávali. Začali jsme s ním 
tedy hrávat například na svatbách a brzy jsme 
z našeho hraní udělali show a dostali se dál Neměli jsme jméno, a tak 
jsme z nedostatku utvořili záměr, proto jsme No Name.

2. Kdo vás v hudbě nejvíc ovlivnil?
 Asi my sami. Neměli jsme nějaké výrazné vzory, které bychom 

napodobovali. Vyvíjeli jsme se sami přirozeným směrem.
3. Kde berete inspiraci na písničky?
 Všude – u žen, zážitků… Kdekoliv, kde to jde.
4. Které svoje album považujete za nejvydařenější?
 Vždycky to poslední.
5. Kterou písničku zpíváte nejradši a kterou považujete za největší hit?
 Na to se nedá odpovědět, protože jsme stvořiteli všech písní a ne-

umím vybrat jen jednu. Žádná se nedá takto upřednostnit.
6. Jaké ocenění z těch, co jste získali, má pro vás největší váhu?
 To je totéž jako s písničkami. Nedokážu upřednostnit jedno. 

Všechny mají svou váhu.
7. Co považujete za svůj největší úspěch?
 Že jsme zůstali normálními lidmi i poté, co jsme se stali populárními.
8. Máte nějaký cíl, kterého byste chtěli dosáhnout, nebo nějaký ne-

splněný sen?
 Ani ne. Chtěli bychom hrát a skládat písně, které by si lidé s námi 

zpívali. To se nám podařilo, všechno ostatní je jen bonus navíc.
9. Jak se vám v Bílině vystupovalo, jak se vám líbili diváci a atmo-

sféra?
 Jsem překvapený návštěvností. Tak daleko od Košic se naplní 

Kulturní dům a všichni zpívají naše písně od A až do Z. Byla tu 
výborná atmosféra a určitě se do Bíliny vrátíme.

Jana Karlová

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

Chybět nebudou ani fotografi e jak ze současnosti, tak z historie 
památek. Audiostezka bude obsahovat 18 míst, např. radnici, pivo-
var či budovu gymnázia. Informace si budou moci zájemci zdarma 
stáhnout do mobilního telefonu nebo mp3 přehrávače.

Bílina se tímto projektem zařadí po bok Teplic a stane se tak dru-
hým městem v České republice, které má audiostezku. Její ofi ciální 
otevření se uskuteční 18. listopadu v Galerii pod Věží.

Občanské sdružení Bílina 2006 vyrobilo audiostezku 18 his-
torických objektů nacházejících se v Bílině. Jejím účelem je 
informovat turisty i místní obyvatele o stavu vybraných pa-
mátek, jejich historii, architektuře i zajímavostech.

BRZY BUDE NA SVĚTĚ
AUDIOSTEZKA

BRZY BUDE NA SVĚTĚ
AUDIOSTEZKA
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Mírové náměstí se by se mohlo dočkat rekonstrukce

„Jako první bychom udělali 
změnu osvětlení a mobiliáře, aby 
náměstí dostalo jiný rámec,“ po-
pisuje starosta Josef Horáček. 

Po etapách chceme zrealizovat 
i přeložení dlažby a změny způ-
sobu parkování. Auta by zmizela 
z centrální plochy a stála po ob-

vodě. Střed náměstí by se stal 
oddechovou zónou a oživila by jej 
zeleň a lavičky. Město je také do-
mluveno s Vysokou školou umě-
leckou na opravě kašny.

Pokud takový postup a inves-
tice budou schváleny, začne se 
s rekonstrukcí na jaře a odbor 
regionálního rozvoje bude usilo-
vat o získání dotací na jednotlivé 

etapy. Kdy bude rekonstrukce do-
končena, nelze nyní odhadnout: 
„Vlivem krize se šetří, takže nelze 
říct, jakými fi nancemi budeme 
disponovat. Rekonstrukce se kvůli 
tomu může protahovat,“ vysvět-
lil starosta hlavní komplikace, se 
kterými se město v dobrém zámě-
ru musí potýkat. 

Jana Karlová

Od jara příštího roku by mohla odstartovat postupná rekon-
strukce Mírového náměstí. Projektem zamýšlené opravy jsou 
velkorysé a úpravy budou vyžadovat 60 milionů korun. Takovou 
částku město jednorázově investovat nedokáže, proto je nutno 
celou akci rozfázovat a náměstí opravit postupně.

V sobotu jsme 
měli bojovku, šli jsme 
hodně kilometrů a došli 
jsme až na Varhošť. Varhošť 
je rozhledna a je z ní vidět celé 
České středohoří. Taky jsme si v sobotu 
zkusili různé věci, měli jsme workshopy 
– sebeobranu, petanque a cvičení psa. Nej-
víc se nám asi líbilo cvičení psa, učili jsme 
ho „sedni“, „lehni“, „ke mně“ a pak jsme 
mu navlékali korálky z granulí a dali jsme 
mu je na krk. 

V neděli jsme dostali za úkol vyčistit 
les. Les je potřeba čistit, protože je tam 
hodně věcí, které tam nepatří. Našli jsme 
tam hodně odpadků, které jsme posbírali 
a vyhodili do popelnice. 

V neděli jsme sedli na vlak a jeli zpátky 
do Bíliny. Na Skalici se podíváme zase až 
v létě.

Děti z NC Na Předměstí,
Teplická 555, Bílina

Jak jsme byli na Skalici
Poslední víkend v září jsme jeli do Skalice u Litoměřic, 
abychom si užili víkend. Těšili jsme se, protože jsme tam 
jeli parta dětí, které tam byly už v létě na táboře. Byli jsme 
zvědaví, co pro nás vedoucí připravili za hry. 

Bílině se v nezaměstnanosti stále 
nedaří sestoupit z druhé příčky 
mezi mikroregiony okresu. Vol-
ných pracovních míst ubylo a mír-
ně se zvýšil počet nezaměstnaných.

V Bílině bylo v září 1481 neza-
městnaných, o pouhé čtyři lidi více 
než v předchozím měsíci. Nabídka 
volných pracovních míst klesla o tři, 
na 27 míst. Celková míra nezaměst-
nanosti činila 13,53 %. Vyšší neza-
městnanost má Krupka (14,68 %), 
nižší pak Duchcov (11,34 %) a sa-
motné Teplice (11,54 %).

Celková nezaměstnanost v okre-
se se ustálila v minulém měsíci 
na 12,77 %. Úřad práce evidoval cel-
kem 8189 uchazečů o zaměstnání, 
z toho bylo 4229 žen, což představu-
je 51,6 % z celkového počtu. Oproti 
srpnu se počet uchazečů o práci v ce-
lém okrese zvýšil o 232.

Počet pracovních míst se ale sní-
žil. Místo srpnových 187 nabízel 
v září Úřad práce zaměstnání pro 
167 zájemců. Připadalo tak jedno 
volné pracovní místo na téměř 50 
nezaměstnaných. Jana Karlová

Rodiče s dětmi od dvou let se 
scházejí každé pondělí a to buď 
v 10:00 do 11:00 hodin a nebo 
od 17:00 do 18:00 hodin. Cena 
Keramické dílničky pro rodiče 
s dětmi je 35,- za schůzku, za dru-
hé dítě zaplatíte jen 20,-Kč.

N o v i n k u 
nabízí také 
Pedig, který 
je pro širo-
kou veřejnost 
každé pon-
dělí od 18:30 
do 21:00 ho-
din. Platbu 
můžete provést 
trojím způso-
bem – zaplatit 
můžete za celý 
rok 1500,-Kč, 
nebo zaplatíte 
za výrobek, 
který si sami 
vyrobíte 300,-

Kč a poslední možnost je, že po-
kud si donesete vlastní materiál 
zaplatíte jen 50,-Kč.

Podrobnější informace o na-
bízených kroužcích DDM Bílina 
hledejte na www.ddmbilina.cz.

Vlasta Vébr

Keramika v DDM Bílina i pro nejmenší
Studio Keramika v bílinském DDM se rok od roku těší větší po-
pularitě. V letošním roce se nově otevírá i keramika pro nejmen-
ší v doprovodu rodičů.

Nezaměstnanost
BEZE ZMĚN

Na základě podnětu ze 
strany obyvatel Důlní ulice 
ohledně hluku a prachu po-
cházejících z tamního pře-
kladiště štěrku provozova-
ného společností BASALT 
s.r.o. odbor životního pro-
středí spolu se zástupci města 
s touto fi rmou zahájili jedná-
ní, jehož účelem bylo zmapo-
vání celé situace a následné 
hledání řešení. Na počátku 
měsíce června byla zmíněná 
společnost BASALT s.r.o. 
vyzvána k zajištění měření 
dosahovaných hodnot hluku 
a prachu za plného provozu 
překladiště. Měření provedla 
v měsíci srpnu akreditovaná 
zkušebna, tj. Zdravotní ústav 
Teplice, Wolkerova ulice. 
Z výsledků měření vyplynu-
lo, že nedochází k překračo-
vání limitů hluku ani prachu. 
Přesto fi rma BASALT s.r.o. 
přišla s návrhem vybudovat 
mezi překladištěm a obytnou 
zónou ochranný val ze zemi-
ny a soustředit svou činnost 
převážně do části překladiště, 
která neleží přimo proti této 
obytné zóně. V současné době 
probíhá zpracování projektu 
pro vybudování zmíněného 
valu, po jehož realizaci bu-
dou provedena nová měření, 
která prověří účinnost tohoto 
řešení. Společnost BASALT 
s.r.o. se zavázala ke splnění 
uvedených úkolů do konce
I. čtvrtletí následujícího roku.

Vybudování valu a pře-
místění činnosti na zadní 
část pozemku dále od hlavní 
obytné zóny by mělo přispět 
ke zkvalitnění života obyva-
tel této lokality. 

 
Odbor životního prostředí

MěÚ Bílina

Přijatá opatření 
ke zlepšení

životního prostředí
v Důlní ulici

jsme 
a došli 
Varhošť

í idě lé
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Mít psa neznamená jen opatřit si ho a začít chovat. Je nutné přihlásit ho na Městský úřad, kde se 
vede evidence psů, a platit za něj každý rok poplatek. Ten, kdo si svého mazlíčka nechá načerno, 
se vystavuje zbytečnému riziku pokut.

MĚSTO, PSI, PEJSKAŘI A MY

V místní evidenci psů jich je 
přihlášeno téměř 1300. Poplatek 
se platí za každého psa staršího tří 
měsíců. Vlastnictví pejska je nutno 
oznámit do 15 dnů od jeho získání 
a stejná lhůta platí pro oznámení 
každé skutečnosti, která má vliv 
na výši poplatku. To je například 
změna trvalého bydliště, odhlášení 
psa a podobně.

Poplatky za psy nejsou stejné pro 
všechny. Roční poplatek za jedno-
ho psa je v bytě 600 Kč a v rodin-
ném domě či odlehlých zahradách 
mimo zahrádkářské kolonie 200 Kč. 

Za každého dalšího psa už si maji-
tel připlatí 1500 Kč. Pokud má zví-
ře přihlášené starobní či invalidní 
důchodce nebo vdovec či vdova, 
jejichž jediným příjmem je důchod, 
zaplatí ročně za jednoho psa 100 Kč 
a za každého dalšího 300 Kč. I dů-
chodce s dalším stálým příjmem 
odvede za svého mazlíčka 100 Kč. 
Za dalšího ale už plných 1500 Kč.

Od poplatku jsou osvobozeni 
například lidé nevidomí, bezmoc-
ní, cvičitelé psů k doprovodu ne-
vidomých či bezmocných nebo 
lidé provozující obecní útulek pro 

ztracené a opuštěné psy. Pokud není 
pes nahlášen, hrozí vlastníkovi po-
kuta. Dohled je v rukou strážníků 
Městské policie, kteří každý den 
namátkově kontrolují lidi venčící 
své psy. Pokud se člověk neproká-
že evidenční známkou psa a stráž-
níci zjistí, že zvíře není přihlášeno, 
mohou na místě pokutovat majitele 
až tisícikorunou nebo své zjiště-
ní oznámit přestupkové komisi 
a evidenci psů. Ačkoliv v praxi se 
úřady k vysokým pokutám neuchy-
lují, podle obecně závazné vyhláš-
ky o místním poplatku ze psů se 

může pokuta vyšplhat teoreticky až 
na dva miliony. 

Poplatky přispívají k zodpověd-
nosti majitelů psů. Lépe si rozmyslí, 
jestli pejska domů opravdu chtějí, 
než si ho skutečně pořídí, případně 
jestli jich chtějí dokonce více a jsou 
schopni a ochotni se o ně starat.
 Jana Karlová

Ilustrační foto

Obec Mukov se v pondělí 12. 
října dočkala historického mezníku. 
Po půl století a létech schovávání 
byla na náves slavnostně vrácena 
zrestaurovaná socha svatého Pro-
kopa, významný prvek kulturní 
identity obce. Její historie se vine 
od první poloviny 18. století.

Na odhalování sochy nechyběla 
starostka Hrobčic Božena Zema-
nová a samozřejmě předsedkyně 
Občanského sdružení na záchranu 
kostela svatého Prokopa, které ce-
lou akci iniciovalo a zrealizovalo, 
Jana Syslová. Obě poděkovaly 
všem, kteří se na záchraně sochy 
podíleli. Kromě samotného Ob-
čanského sdružení to byli čeští i ně-
mečtí přátelé a také restaurátorská 
dílna Radomila Šolce. „Socha má 
pro Mukov velký význam, protože 
tvoří jeho identitu. Svatý Prokop 
k Mukovu neoddělitelně patří, a po-
stavení sochy lze proto chápat jako 
obnovení identity Mukova,“ uvedla 
Božena Zemanová.

Sochu přijel požehnat biskup li-
toměřický Monsignor Jan Baxant, 
který připomněl, že nejen chlebem 
živ je člověk, a nejdříve požehnal 
samotnou chvályhodnou myšlenku 
na obnovu kulturních památek.

Na slavnostním aktu nechyběli 
ani zástupci Spolku domovského 
okresu Bilin Karl-Heinz Plattig 
a Wolfgang Wodraschke, kteří u této 
příležitosti obci předali fi nanční dar 
1500 eur na opravu mukovského 
kostela Svatého Prokopa.

Významná akce přivedla do Mu-
kova i starostu Bíliny Josefa Horáč-
ka, který ocenil aktivitu na záchra-
nu památek: „Jsem rád, že se lidé 
o kulturní památky starají a vnímají 
svou historii. Bez lidí, kteří věnují 
svůj volný čas památkám a mají 
k nim vztah, by to nešlo.“

Zrestaurování sochy a její od-
halení vyšlo celkem na 300 tisíc. 
Dotace z programu Obnovy ven-
kova Ministerstva pro místní rozvoj 
pokryla 210 tisíc a zbylých 90 tisíc 

zaplatila obec Hrobčice. Socha byla 
odborně restaurována v dílně Rado-
mila Šolce.

Osud sochy v dějinách

Původní sochu svatého Proko-
pa nechal vyrobit Kryštof Gebhart 
z Mukova v roce 1737. Její pomo-
cí se snažil přimluvit u Boha, aby 
chránil obyvatele před nebezpečím 
moru, hladu a válek. V období 
kolem 2. světové války bylo dílo 
nejspíše pro špatný stav s užitím 
části původních architektonických 
prvků nahrazeno replikou. Po ná-
stupu totalitního režimu byla však 
socha několikrát vandalsky poniče-
na. Našla tedy letitý nedobrovolný 
úkryt v zemi. Na podnět mukov-
ských obyvatel byla torzální, ale 
v převážné míře dochovaná socha 
vyzvednuta, zrestaurována a nyní 
slavnostně odhalena. Předsedkyně 
Občanského sdružení přirovnala 
osud sochy k osudu celého regionu 

SVATÝ PROKOP SHLÍŽÍ NA MUKOV

a jeho obyvatel: „Po dobrých ča-
sech přišla doba těžká a vděčíme 
sjednocující se Evropě, že tu dnes 
můžeme takhle stát a psát novodo-
bou historii.“ Jana Karlová

V pátek 9.října dopoledne byl 
připraven blok výměny zkušeností 
v deskových hrách s lektorkou Mi-
lenou Kopencovou a Keramická 
dílna s lektorkou Jaroslavou Jeri-
ovou. Odpoledne přítomné čekala 
pohybová dílna Aerobic s lektorkou 
Věrou Ryjáčkovou a výtvarná dílna 
Tiffany, kdy lektorka Jaroslava Jeri-
ová předávala zkušenosti s výrobou 
skleněných vytráží.

Sobotní dopoledne patřilo výměně 
zkušeností při práci s Pedigem s lek-

torkou Lenkou Říhovou. Největším 
lákadlem byla pohybová dílna Mo-
niky Jandové, kde byl představen 
tanec Zumba. Ten v sobě kombinuje 
jak efektivní, tak i zábavné. 

Cílem tohoto setkání, kterého se 
účastnili pracovníci DDM z Bíliny, 
Duchova, Oseku a Teplic, byla vý-
měna zkušeností a získání nových 
poznatků a technik v nových čin-
nostech.

Podrobnější informace hledejte 
na www.ddmbilina.cz. Vlasta Vébr

V bílinském DDM se tančila ZUMBA
VÍKEND VE ZNAMENÍ TVOŘIVOSTI – pod tímto názvem 
proběhlo tvořivé setkání pedagogů volného času, školních 
klubů i školních družin v DDM Bílina.

Deskové hry – vlevo lektorka Milena Kopencová
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SEDMÉ BELINENSIS VE ZNAMENÍ OSLAV
Bílinské hudební slavnosti byly letos věnovány

významnému jubileu Základní umělecké školy v Bílině

SEDMÉ BELINENSIS VE ZNAMENÍ OSLAV
Bílinské hudební slavnosti byly letos věnovány

významnému jubileu Základní umělecké školy v Bílině

Závěr první části Belinensis pa-
třil Tomáši Pfeifferovi s hudebním 
nástrojem Vodnářský zvon. Jedná 
se o velmi starý, v naší části světa 
donedávna téměř neznámý ná-
stroj. Diváci v sále měli možnost 
se s jeho zvukem seznámit nejen 
v průběhu produkce, ale i zblíz-
ka, během následující přestávky. 
Skutečnost, že vedle klasických 
nástrojů dechových, smyčcových, 
strunových, klávesových či bicí-
cích, existují i nástroje založené 
na zcela odlišném principu, byla 
zejména pro děti velkým zážit-
kem

Ve druhé části slavnostního 
večera se představili zejména 
umělci, kteří patří mezi stálice 
Belinensis, domácí soubor Scho-
la Viva Bilinensis, Veronika Du-
choslavová, z hostujících umělců 
pak Zdeněk Vřešťál, Filip Be-
nešovský a Josef Štágr. Finále 
letošních Bílinských hudebních 
slavností patřilo dětskému sboru 
ZUŠ, který zazpíval nejprve v sa-
mostatném bloku písní, po kte-
rém se k němu postupně přidá-
vali i ostatní vystupující umělci, 
aby v závěrečné skladbě došlo 
k naplnění jednoho z hlavních 
cílů projektu Belinensis, a sice 

společnému vystoupení početné-
ho souboru bílinských dětí, kte-
ré pódium teprve poznávají, se 
zkušenými profesionály. Pro ně 
i pro diváky v sále toto spojení 
představovalo krásný a emotivní 
zážitek.

Tak jako v předešlých letech bylo 
pořadatelem Belinensis Město Bíli-

na ve spolupráci s Ústeckým krajem 
a její realizaci zajišťoval především 
organizační tým tvořený radním Mi-
chalem Mlejem a zastupiteli Zdeň-
kem Rendlem ml., René Štěpánkem 
a Zdeňkem Svobodou. Hlavním 
sponzorem akce byla skupina ČEZ, 
dále pak stavební společnost Žejdlík, 
H.P.M. servis a HAVI. O.T.B.

Energií nabitému vystoupení Big Bandu ze Základní umělecké školy 

v Bílině, složeného především z dechových nástrojů, patřilo zahájení 

slavnostního večera. Ve druhé skladbě si společně s hudebníky z Big 

Bandu s chutí zahrál i Jiří Stivín Foto: Alena Tučímová

Bílinský smíšený pěvecký sbor Schola Viva Bilinensis, tak jako tento rok všechny soubory, velmi rád využil možnosti představit se divákům spo-lečně s mistrem Jiřím Stivínem. Tohoto mezinárodně uznávaného uměl-ce se podařilo získat pro specifi cké vystoupení na Belinensis především díky úsilí, kontaktům a pořadatelským zkušenostem člena organizační-ho týmu Michala Mleje Foto: Václav Weber

Operní pěvkyni Pavlínu Senič pojí s Bílinou pevné osobní vazby, neboť část její rodiny pochází z bílinského regionu a v Bílině má i řadu blízkých přátel. V jejím programu mají proto Bílinské hudební slavnosti své stálé místo. V letošním roce vystoupila Pavlína Senič za klavírního doprovodu sbor-mistra ZUŠ Jiřího Bidrmana Foto: Alena Tučímová

Trojice moderátorů letošních Bílinských hudebních slavností. Josef 

Štágr kromě moderace vystoupil s Pavlínou Senič i v duetu Přátel-

ství od bílinské autorské dvojice Z. Rendl ml., R. Štěpánek. Veronika 

Duchoslavová zazpívala s Ivanou Levicovou skladbu Panis angelicus 

od Cesara Franka. Zdeněk Svoboda se vedle moderování podílel rovněž 

na psaní scénáře a byl významnou oporou v organizačním zajištění Be-

linensis 
Foto: Eva Skrbková
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Mistr Jiří Stivín, hlavní umělecký host večera a zakladatelé projektu 

Belinensis Zdeněk Rendl ml. a René Štěpánek, kteří se kromě orga-

nizačního zajištění Bílinských hudebních slavností starají také např. 

o tvorbu programu a režii slavnostního večera. Nezanedbatelný je také 

jejich umělecký podíl, neboť tato dvojice se dlouhodobě věnuje rovněž 

komponování hudby a psaní písňových textů Foto: Alena Tučímová

Pavlína Senič a pedagog bílinské ZUŠ Josef Černý při přednesu slavné-

ho duetu Zerliny a Dona Giovanniho z Mozartovy opery Don Giovanni. 

Společné vystoupení obou umělců i doprovod Pavlíny Senič Jiřím Bidr-

manem jsou dalším dokladem toho, jak kvalitní pedagogové na Základ-

ní umělecké škole v Bílině s dětmi pracují Foto: Alena Tučímová

Nejen děti o přestávce využily možnosti seznámit se zblízka s Vodnářským 

zvonem, prastarým tibetským nástrojem, který představil biotronik Tomáš 

Pfeiffer. Při sledování produkce nástroje z bezprostřední blízkosti diváky 

pravidelně udivují zejména děje projevující se na vodní hladině nástro-

je, které v některých okamžicích jakoby odporovaly fyzikálním zákonům. 

Vystoupení Tomáše Pfeiffera se setkávají s velkým ohlasem po celé re-

publice, zvláště stovkami diváků navštěvovaná vystoupení v chrámových 

prostorech mají neopakovatelnou atmosféru Foto: Alena Tučímová

I v letošním roce měli bílinští diváci možnost vychutnat si část představe-ní obohacenou o zajímavé vizuální efekty. Podstatnou součástí úspěchu Bílinských hudebních slavností je dlouhodobá podpora jak ze strany sponzorů, tak především Města Bíliny a Ústeckého kraje, jež v sále zastu-povaly místostarosta Bíliny Roman Šebek a zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Jaroslav Pikal Foto: Eva Skrbková

Po úspěšné premiéře v minulém ročníku Belinensis připravil Zdeněk Vřešťál své společné vystoupení s bílinskými dětmi i pro tento rok. Letos přizval i kolegu ze skupiny Neřež, skvělého kytaristu Filipa Be-nešovského Foto: Eva Skrbková

Velký aplaus bílinského publika si vysloužil při své premiéře na Belinensis také litvínovský vokální soubor Zastaveníčko. Představil se v lidové písni „Bodaj by vás vy mládenci“ a ve skladbě J. Ježka „David a Goliáš“ Foto: Eva Skrbková
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Rada města na své 19. schůzi konané dne 14. 10. 2009 mimo jiné:

Rada města na své 20. schůzi konané v mimořádném termínu dne 19. 10. 2009 mimo jiné:

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu pověřit:
• vedoucího stavebního úřadu při-

pravit do další schůze rady města 
ošetření v uzavíraných kupních 
smlouvách, které spočívá v nemož-
nosti prodeje nemovitosti třetí oso-
bě, pokud má kupující neuhrazené 
závazky vůči městu Bílina a zápisu 
této podmínky i do katastru nemovi-
tostí.    

• vedoucího odboru nemovitostí za-
řadit akci „Osvětlení příjezdové ko-
munikace včetně osvětlení prostorů 
garáží u bývalé pasovky v Bílině“, 
dle varianty č. 2, do rozpočtu a plá-
nu investic na rok 2010.  

Schvalila:
Navýšení rozpočtu rezervy rady města 
o 100.000 Kč – přijetí daru od společ-
nosti Czech Coal. 
Přijetí dotace a navýšení rozpočtu ZŠ 
Lidická ve výši 6.000 Kč na projekt 
„Preventivní programy realizované 
školami, školskými zařízeními pro rok 
2009“. 
Hlavní inventarizační komisi pro ob-
dobí od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010 
ve složení: předseda – Hajmová Ja-
roslava, tajemnice – Subá Kateřina, 

členové komise – Uhrová Miloslava, 
Musilová Magdaléna, Tomáš Pavel, 
Jedlička Oldřich, Čondlová Miroslava, 
Neubauerová Alena. 
Pronájem části pozemkové parcely č. 
1636/1 k. ú. Bílina o výměře cca 50 
m2, za účelem umístění prodejního 
stánku. Nájemcem je pan Van Chiu 
Nguyen, bytem v Bílině. Roční nájem-
né je stanoveno na částku ve výši 15 
Kč/m2, tj. 750 Kč/rok. 
Záměr poskytnutí dotace s SK K. M. 
H. – bodybuilding Bílina, o. s., ve výši 
10.000 Kč na Mistrovství světa ve Vel-
ké Británii, které se koná ve dnech 24. 
– 25. 10. 2009. 
Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
na školu v přírodě ve výši 21.000 Kč 
na plánovaný výjezd do školy v příro-
dě ve IV. čtvrtletí 2009. 

Zamítla:
Žádost Společenství vlastníků domu 
v ul. ČSA 553 – 554 o provedení od-
vodnění pozemku 1304/1 ve vlast-
nictví města Bíliny, dle návrhu řešení 
fi rmy Petr Bezold včetně cenové na-
bídky. 

Jmenovala:
Pana Milana Pecháčka členem hodno-
tící komise pro výběrová řízení, s účin-

ností od 14. října 2009. 
Rozhodla.

Vypsat výběrové řízení na veřejné 
zakázky malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na akce:
a) Parkoviště osobních aut u domu č. 
p. 330 v Síbově ulici v Bílině
b) Zpevnění komunikací u garáží – 
mezi ul. Východní a Čsl. armády
c) Chodník v ulici Litoměřické v Bí-
lině (před domy č. p. 797 a č. p. 798
d) Služby útulku pro psy a kočky
e) Komunikace pro pěší – chodník 
Za Chlumem (od parkoviště Fontány 
k č. p. 733)
f) Chodník v sídlišti Za Chlumem 
v Bílině (před domy č. p. 716 a č. 
p. 725)
g) Rekonstrukce veřejného osvětlení 
lokalita „Na Výsluní“ – Bílina
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „HNsP 
Bílina – zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci elektroinsta-
lace“ fi rmě SEAM Bílina, s. r. o., jako 
jedinému uchazeči. 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 

na akci „ZŠ Aléská Bílina – dvorní 
trakt (přestavba nádvoří u hlavního 
vstupu)“ je nabídka fi rmy HAVI, s. r. 
o., Teplice. 

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení , kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu ulože-
no:
• pověřit vedoucího odboru nemovi-

tostí a investic zajištěním předběž-
né cenové nabídky na projektovou 
dokumentaci na vytvoření obytné 
zóny v ul. Studentská v Bílině. 

• pověřit vedoucí odboru školství 
a kultury zpracováním přehledu 
zakoupeného nářadí na úpravu Ži-
dovského hřbitova a přehled úprav 
provedených na tomto hřbitově. 

• pověřit vedoucího odboru život-
ního prostředí prověřením mož-
nosti použití fi nančních prostřed-
ků na kácení od fi rem, které pro-
vádějí náhradní výsadbu s tím, 
že starosta města bude i nadále 
jednat s fi rmami o možnosti pou-
žití fi nančních prostředků i na ká-
cení. 

Zápis z jednání komise pro školství, 
kultury a sport ze dne 21. 9. 2009.

Schválila:
Organizační změnu Městského úřadu:
a) zrušení pracovního místa „Cestovní 
doklady“ na odboru správním a vnitř-
ních věcí k 1. listopadu 2009, a sta-
novuje celkový počet zaměstnanců 
Městského úřadu Bílina od 1. 11. 2009 
na 119. 
b) zrušení dvou pracovních míst 
„Správní činnosti IV“ a „Správní čin-
nosti V“ na odboru dopravy k 1. led-
nu 2010 a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina 
od 1. 1. 2010 na 117. 
Výzvu k podání nabídky Městskými 
technickými službami Bílina ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení na pl-
nění veřejné zakázky na stavební práce 
„Rekultivace skládky Chotovenka – 
pískovna“. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Oprava komunikace 
Žižkovo údolí, Bílina“ dle Směrnice č. 
04/2007 č. VIII odst. 5, fi rmě EURO-
VIA CS, a. s., U Dálnice 261, 400 00 
Ústí nad Labem, a to jako specializo-
vanou zakázku (na základě třech před-
ložených nabídek). 

Nařídit Městským technickým služ-
bám Bílina povinný odvod z předpo-
kládaného zisku na skládce Choto-
venka – pískovna roku 2009 ve výši 
2 mil. Kč a zároveň ukládá ředitelce 
Městských technických služeb Bílina 
použít částku 3,3 mil. Kč na vázaném 
účtu u Komerční banky, a. s., k úhra-
dě veřejné zakázky na stavební práce 
„Rekultivace skládky Chotovenka-pís-
kovna“. 

Zrušila:
Výběrové řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „ZŠ Aléská Bílina 
– opravy učitelských WC (vč. oprav 
zatékání do prostorů umývárny učitel-
ských WC)“. 

Vzala na vědomí:
Plnění usnesení , kterým bylo tajemní-
kovi městského úřadu uloženo předlo-
žit zprávu o stavu průběhu aktualizace 
regenerace památkových zón. 
Žádost společenství jednotek domu 
Břežánská 382 – 384 o oplocení zadní-
ho dvora tohoto domu s tím, že dopo-
ručuje požádat o pronájem přilehlých 
pozemků a oplotit pronajaté pozemky 
na vlastní náklady. 

Zprávu vedoucí odboru interního au-
ditu o provedených následných veřej-
noprávních kontrolách za III. čtvrtletí 
2009. 
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze dne 7.10. 2009.
 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty
a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz).

Fotografi í se vracíme do atmosfé-
ry dětmi zaplněného hlediště při ne-
dělním loutkovém představení Čer-
vená Karkulka, které bylo odehráno 
18. října v bílinském divadle.

Klasická pohádka nenechávala 
děti po celou dobu představení pa-
sivními. Naopak, děti hercům radily, 
co bude násladovat a co v pohádce 
bylo a nebylo.

Další představení pro děti i rodiče 
pod názvem Zimní pohádka mů-
žete do divadla přijít shlédnout 28. 
listopadu od 15.30 hodin v rámci 
akce Rozsvícení vánočního stromu 
v Bílině.

Děti se dozvědí, jaké je město pod 
sněhovou peřinou a co přijde poté, 
když sníh roztaje. Pohádka Divadla 

Matěje Kopeckého z Prahy bude 
jistě milým zpestřením začínajícího 
adventního času.

P. Zaťková, KC Kaskáda
Foto: Václav Weber

NEJMLADŠÍ DIVÁCI V DIVADLE

Zimní pohádka
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Firma AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.
p rona jme

objekt bývalého autoservisu Citroën
ve Fišerov  ulici . 76 v Bílin  ke komer ním ú el m.

Objekt je vybaven zvedáky pro osobní a užitková vozidla a ostatním
dílenským vybavením. Po dohod  možné pronajmout i po ástech.

Doba pronájmu: neur itá. Smluvní cena: dohodou.

Kontakt: p. Vítek – tel.: 776 098 411
K PRONÁJMU IHNED !!!

INZERCE 2109/BZ

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 7. zasedání dne 22. 10. 2009 mimo jiné:
Schválilo:

Výkup pozemkové parcely č. 427/4 
o výměře 16181 m2 v k. ú. Bílina, 
za cenu 250 Kč/m2. 
Záměr prodeje pozemku p. č. 555/2 
o výměře 32 m2, p. č. 556 o výmě-
ře 119 m2, p. č. 557 o výměře 183 
m2, p. č. 558 o výměře 113 m2, p. č. 
559 o výměře 92 m2, vše k. ú. Bíli-
na za kupní cenu 1 Kč/m2, s tím, že 
do dvou let od podpisu kupní smlou-
vy bude svah zajištěn.
Záměr prodeje pozemku p. č. 85/1 
o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, 
ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k.ú. 
Bílina za cenu 2.000.000 Kč navý-
šenou o náklady spojené s prodejem 
nemovitostí. 
Uzavření smlouvy mezi městem Bí-
lina a společností Komerční banka, 
a. s., na zhodnocení fi nančních pro-
středků formou termínovaného účtu 
na dalších 6 měsíců. 
Přijetí daru od fi rmy Basalt, s. r. 
o., Všechlapy ve výši 175.000 Kč 
na opravu oplocení tenisových kurtů 
a zároveň schvaluje uzavření smlou-
vy o poskytnutí fi nančního daru. 
Použití přijatých úroků ve výši 
190.000 Kč na přístrojové vybavení 
Hornické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o. 
Dokumentaci vlivů záměru „Plán 
otvírky, přípravy a dobývání lomu 
Bílina na období 2010 - 2030“, před-
loženou Ministerstvem životního 
prostředí, dle vyjádření odboru život-

ního prostředí ze dne 1.10. 2009.
Podání žádosti o dotaci z operačního 
programu lidské zdroje a zaměstna-
nost na zajištění vzdělávání v eGo-
vernmentu s 15 % podílem města. 
Prodej motorových vozidel ve vlast-
nictví Městských technických slu-
žeb Bílina: Multicar M 25 P, LIAZ 
110.810 BOBR, LIAZ BOBR PRES 
13,6 za doporučenou cenu ze znalec-
kých posudků. 
Záměr zateplení panelového domu 
v ul. Za Chlumem 751 blok 21 a pa-
nelového domu v SUNNu 675, blok 
1 a souhlasí se zajištěním potřebné 
projektové dokumentace k podání žá-
dosti do Programu Zelená úsporám.

Činnost rady města v samostatné pů-
sobnosti za období od 26. 8. do 30.9. 
2009. 

Zamítlo:
Žádost spoluvlastníků domu čp. 643 
– 645 ul. M. Švabinského, Bílina 
o prodej části pozemku p. č. 1683/6 
o výměře cca 600 m2 k. ú. Bílina 
s tím, že doporučuje spoluvlastníkům 
domu dlouhodobý pronájem tohoto 
pozemku.
Žádost vlastníků bytů v domě 
Za Chlumem čp. 737 – 739 o úhradu 
nákladů za velkokapacitní kontejnery 
spojené s likvidací stavebního odpa-
du při rekonstrukci těchto domů. 

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta č. 04/2009 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, 

s účinností od 15. listopadu 2009.
Pověřilo:

Pana Pavla Ryjáčka plněním někte-
rých úkolů při řízení Městské policie 
Bílina spočívající v plnění funkce 
„Ředitele Městské policie Bílina“ 
a zároveň ruší pověření pana Marcela 
Špičky, schválené usnesením Měst-
ské rady v Bílině č. 653 ze dne 31. 
října 1996. 

Projednalo:
Zápis z 18. zasedání fi nančního vý-
boru ze dne 14. 10.2009.

Zrušilo:
Část usnesení zastupitelstva města 
č. 247 ze dne 3.9. 2009, kterým bylo 
schváleno vytvoření Technologic-
kého centra Bílina v přibližně dvou 
třetinách prostor a ploch zámeckého 
pivovaru v Bílině.

Vzalo na vědomí:
Splnění usnesení ZM, kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu uloženo 
připravit návrh na přidělení a případ-
ný prodej volných bytových jednotek 
v domě Za Chlumem 752 – 756.
Plnění trvalého usnesení zastupi-
telstva ZM, kterým je tajemníkovi 
městského úřadu uloženo předkládat 
zastupitelstvu města přehled poda-
ných žádostí o dotační tituly a jejich 
úspěšnost.
Nabídku společnosti IMPULS Bíli-
na, s. r. o., na převod veřejné infra-
struktury včetně pozemků.
Informaci o zrušení společnosti Mu-
zeum Bílina, o. p. s., k 1. 12. 2009. 
Dopis Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ohledně dalšího postupu pro dokon-
čení zpracování dokumentace EIA 
na stavbu „Silnice I/13 Bílina – ob-
chvat“.
Informaci o vývoji prašnosti ve měs-
tě Bílina v letech 2007 - 2030. 
Zápis z jednání komise pro rekon-
strukci pivovaru a kasáren ze dne 
23.9.2009, včetně podkladové zprávy 

zpracované Ing. Zdeňkem Huškem 
a Ing. Josefem Hassmannem, CSc., 
týkající se Technologického centra 
Bílina.
Zprávu o činnosti dozorčí rady spo-
lečnosti Bílinské lázně, o. p. s., za rok 
2008 – 2009. 
Poděkování starosty obce Horní Ha-
bartice za fi nanční pomoc při blesko-
vé povodni, kterou byla obec postiže-
na 4. července 2009. 
Dopis pana Ing. et Ing. Pavla Jaroše 
ze dne 22. 9.2009, týkající se bezpeč-
nostní situace ve městě.
Zápis z jednání kontrolního výboru 
ze dne 16. 9. a 14.10. 2009. 

Nezaujalo stanovisko
K vydání obecně závazné vyhlášky č. 
01/2009, kterou by se zrušila obecně 
závazná vyhláška č. 12/2007 o umís-
ťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina a obecně závazná vy-
hláška č. 04/2008, kterou se obecně 
závazná vyhláška č. 12/2007 upra-
vuje.
K dotazům a připomínkám členky 
zastupitelstva města, Mgr. Zdeňky 
Hanzlíkové, týkající se stavby lávky 
přes řeku Bílinu a silnici I/13 na něž 
byla podána písemná odpověď a zá-
roveň ke splnění usnesení zastupitel-
stva města, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo zpracovat 
odpovědi na jednotlivé dotazy před-
nesené členy zastupitelstva města 
na zasedání dne 3. 9. 2009 týkající se 
stavby lávky přes řeku Bílinu a silnici 
I/13.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty
a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz).

U bezpečnostních zásahů se od-
straňují suché a ohrožující větve nebo 
jejich části.

Velké množství nutných řezů je 
důsledkem opomíjení pěstebních 
opatření u dřevin v jejich mládí. Dal-
ším faktorem ovlivňujícím stav dře-
vin je v minulosti neuvážená výsadba 
dřevin bez ohledu na druh, vhodnost 
stanoviště atd.

S řezem začali pracovníci v Pa-
nelovém sídlišti pod Teplickou ulicí. 
V ostatních lokalitách bude postupo-
váno podle harmonogramu. Určují-
cím faktorem bude skladba dřevin, 
technologie, náročnost, naléhavost 

a zejména proveditelnost v daném 
období ve vztahu ke dřevinám. Chtěli 
bychom tímto požádat občany města 
o pochopení a trpělivost.

František Koldus, vedoucí stř. zeleně

V Bílině probíhají řezy stromů
V současné době provádějí pracovníci střediska veřejné zeleně řez 
stromů. Prováděné řezy jsou redukční a bezpečnostní. Jde o provoz-
ní bezpečnost, zajištění podjezdného a podchodného profi lu s ohle-
dem na odstup od překážek (osvětlení, značky, budovy apod.).
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Mezinárodní putovní festival outdoorových fi lmů v letošním roce zavítá 
i do Bíliny. V týdnu od 10. do 15. listopadu bude Digitální kino hostit fi lmy 
plné dobrodružství, extrémů a cestopisů.

Filmy s outdoorovou tematikou za-
vádí své diváky do různých míst naší 
planety, ukazují mentalitu a kulturu 
tamních obyvatel a nechybí v nich 
adrenalin. Mnohé mají také velký so-
ciální a citový náboj.

Festival probíhá pod záštitou Minis-
terstva kultury ČR, primátora hlavního 
města Prahy Pavla Béma, hejtmana 
Moravskoslezského kraje Jaroslava 
Palase a primátora Ostravy Petra Kaj-
nara.

Je pojat jako soutěžní a fi lmy se řadí 
do kategorií dobrodružný a extrémní 
sportovní fi lm, horolozecký a horský 
fi lm, dobrodružný vodní sportovní fi lm 
a cestopisný fi lm. Vítězný fi lm vybírá 
porota složená z osmi členů. Letošní 
sedmý ročník proběhne v 22 městech 
ČR. Slavnostně zahájen byl v pátek 
16. října v Ostravě a v sobotu 5. pro-
since festival doputuje do svého fi nále 
v pražském kině Atlas, kde budou pře-
dány ceny nejlepším fi lmům a jejich 
autorům. 

Bílina bude festival hostit jako 11. 
město po Pelhřimově a před Frýd-
kem-Místkem. Spolupořadatelem je 

KC Kaskáda a diváci budou moci bě-
hem šesti dnů zhlédnout z celkového 
počtu 69 soutěžních a 5 nesoutěžních 
výběr 22 fi lmů z 13 států světa. Někte-
ré fi lmy trvají pět minut, jiné více než 
hodinu a půl. Z nejkratších bílinské 
Digitální kino nabídne například fi lm 
…at ease…, věnovaný lezení nad vo-
dou, sportovnímu lezení a vodnímu 
lyžování či nesoutěžní fi lm o krásách 
Moravskoslezského kraje Užijte si víc. 
Naopak nejdelším snímkem v Bílině 
bude stominutový fi lm o extrémním 
skialpinismu Mount St. Elias. Dalšími 
fi lmy, na který se zájemci o outdoorové 
sporty mohou těšit, jsou například Mo-
nako 2008 o létání na paraglidu, White 
Noise o volné jízdě na lyžích v kol-
mých stěnách Aljašky nebo Rwenzori 
– Kolébka mraků přibližující divákům 
pozoruhodné pohoří na hranici Ugan-
dy a Konga.

Dospělí příznivci outdoorových fi l-
mů zaplatí vstupné 60 Kč, děti, studenti 
a senioři vystačí s polovinou. Komplet-
ní program přineslo minulé číslo Bílin-
ského zpravodaje a naleznete jej také 
na www.kckaskada.cz. Jana Karlová

SOUTĚŽNÍ FESTIVAL
outdoorových fi lmů v Bílině

EMOCE CEST

SVĚTLANA MASON A TONY LINKE

NA VÝSTAVU OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

Výstavní síň U Kostela Bílina
29. října – 25. listopadu 2009

Vernisáž výstavy 7. listopadu 2009 od 16.00 hodin
Otevírací doba: PO–NE: 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

Vstupné: dospělí – 20,- Kč
Studenti, senioři, děti – 10,- Kč

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině
Vás srdečně zvou

INZERCE 2009/BZ

Bilinsky zpravodaj 190x130.indd   1 20.10.2009   15:10:20
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

30. – 31. října – 19 hodin
NEDODRŽENÝ SLIB

SK,ČR/Drama. České znění.
Příběh chlapce, který unikl deportaci 

do koncentračního tábora.
Vstupné: 65,-Kč, 129 minut

3. listopadu – 19 hodin
LIŠTIČKY

VB/SK/PL. Drama. Původní znění.
Aupair Alžběta si snaží zoufale

vytvořit svůj nový domov v Irsku.
86 minut, vsupné: 65,- Kč

4. – 5. listopadu  – 19 hodin
G. I. JOE

USA/Th riller
Poslední velký zahraniční projekt 
natáčený v České republice s pod-
titulem Rise of Cobra, odkazující 

na zločineckou organizaci, proti níž 
musí elitní tým amerických vojáků

G. I. Joe bojovat, 118 minut, vstupné 65 Kč

6. – 7. listopadu – 19 hodin
BRUNO

USA/Komedie. CZ titulky, Brunovi 
Baron Cohen divákům představuje 

další postavu z jeho jedinečné 
kolekce: homosexuálního módního 

komentátora, který je hostem 
nejlepších nočních show v každé 
německy mluvící země... kromě 

Německa. Co je Brunův cíl? Stát se 
největší rakouskou celebritou od dob 

Hitlera. Jeho strategie? Cestovat 
křížem krážem po světě v naději,

že ho potká sláva a najde pravou lásku,
83 minut, vstupné 65 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. listopadu – 19 hodin

DIVADELNÍ KOMEDIE
Bengt Ahlfors 

Divadlo Palace Praha
Divadlo je bordel a náš úkol je 

vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu 
vzrušení a senzace, za který jsou lidi 

ochotní zaplatit u kasy... Vím, co je to 
divadlo. Fabrika na vzrušení. 

Hrají: Jitka Čvančarová, Ladislav 
Mrkvička/Vladimír Kratina, David 

Matásek atd. Režie: Petr Hruška 
Předprodej vstupenek od 5. 10. 2009 

vstupné:
Přízemí (celé), balkon 1 řada: 250,- Kč

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

6. listopadu – 19 hodin
SPLAŠENÉ NŮŽKY

Paul Pörtner, Divadlo Kalich Praha
Detektivní komedie, ve které o tom, 

kdo je vrah rozhodujete VY!
Hrají: Ladislav Potměšil, Dalibor 
Gondík, Ivana Jirešová, Ladislav 

Županič, Valérie Zawadská/Jaroslava 
Brousková. Režie: Petr Novotný

NÁŠ TIP
29. října – 19 hodin

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ

Connor Mead (Matthew Mc-
Conaughey) je úspěšný foto-
graf neblaze proslulý svým zá-
letnictvím. Bývalky na každém 
rohu. Jednou se stane, že se 
rozejde se třemi slečnami po-
mocí konferenčního hovoru. 
Pokusí se překazit svatbu svého 
mladšího bratra, protože jako 
svobodný mládenec si myslí, 
že jeho bratr dělá obrovskou 
chybu. Podle něj by neměl být 
muž pouze s jednou ženou 
po zbytek života. V předvečer 
svatby se na scéně objevují tři 
duchové, kteří vezmou Conno-
ra do minulosti a snaží se mu 
vyjevit dobu, kdy se z něho stal 
žen chtivý trouba. Je šance, že 
je uvnitř hodnou, něžnou a mi-
lující osobou, nebo už mu jeho 
dosavadní život změnil šanci 
na dospění? 

30. – 31. října – 19 hodin
NEDODRŽENÝ SLIB

Drama skutečného osudu slo-
venského Žida Martina Fried-
manna za druhé světové války. 
Talentovaný fotbalista z rozvět-
vené rodiny si zpočátku neuvě-
domuje blížící se nacistické ne-
bezpečí a dobrovolně se vydává 
do pracovního tábora v Seredi, 
kde mu kamarád Fred zařídil 
místo ve fotbalovém týmu. Dal-

ší cesta zavede Martina také 
do plicního sanatoria, do klášte-
ra i k partyzánům, své židovství 
na mnoha z těchto míst musí 
zapírat. Snímek předkládá pří-
běh mladého muže, který unikl 
smrti ne díky svému hrdinství, 
ale díky štěstí a fotbalovému 
talentu. Epizodická struktura 
filmu zachycuje všechny vý-
znamné mezníky Martinova 
válečného období a soustředí se 
zejména na základní linii jeho 
touhy po přežití.

4. – 5. listopadu
G. I. JOE

Za „světového policajta“ jsou 
sice považovány Spojené státy, 
ve skutečnosti je jím organiza-
ce zvaná G. I. Joe, která pou-
žívá nejvyspělejší technologie 
a nejprověřenější lidské zdroje 
k tomu, aby bojovala se zlem, 
doslova od pólu k pólu. V hle-
dáčku jejích členů se aktuálně 
nachází zbrojařská firma Destro, 
která to nepokrytě hraje na více 
stran, a hlavně záhadná organi-
zace zvaná Kobra, jejíž aktivity 
kormidlují svět směrem k čím 
dál většímu chaosu. Situace je 
o to vážnější, že členové Kobry 
nejsou o nic hůř vybaveni než 
příslušníci G. I. Joe. Stejně jako 
u adaptace předchozí herní sé-
rie společnosti Hasbro, akčních 
postaviček Transformers, spočí-
vala největší výzva pro filmaře 
ve vybalancování příběhu, který 
by uspokojil jak fanoušky, kteří 
na figurkách vyrostli, tak divá-
ky touto sérií naprosto nepo-
znamenané. „Mohli jsme pouze 
okopírovat charaktery, které se 
postupně z akčních postaviček 
proměnily v hrdiny kreslených 
komiksů a animovaných seriálů, 
ale tím bychom ztratili „nepo-
znamenané“ diváky,“ říká reži-
sér, který se odvážně rozhodl jít 

střední cestou na pomezí klasic-
ké komiksové adaptace a bon-
dovsky laděného dobrodružství.

1. listopadu – 19 hodin
DIVADELNÍ KOMEDIE

Divadlo je bordel a náš úkol 
je vyhovovat obecenstvu. Po-
skytovat mu vzrušení a senzace, 
za který jsou lidi ochotní zaplatit 
u kasy. … Vím, co je to divadlo. 
Fabrika na vzrušení. 

Takto vidí milované divadlo 
protřelý inspicient Oskar, který 
se spolu se svými kolegy v roce 
1979 v ošuntělém provinčním 
divadle snaží nastudovat novou 
hru. V postavě jejího autora, 
věčně namazaného Bengta, kte-
rý není schopný napsat konec 
své hry, nelze přehlédnout Ahl-
forsovu sebeironickou střelbu 
do vlastních řad. 

Ale nejen Bengt, i ambicióz-
ní režisérka a ředitelka divadla 
a všichni herci a herečky, včet-
ně nápovědky paní Janssonové, 
jsou postavy, které Ahlfors jistě 
potkal na své celoživotní diva-
delní pouti. Přesně odpozoro-
vané lidské typy. Jsou někdy 
na zabití, někdy k smíchu, někdy 
vzbuzují vztek, často lásku a ob-
div. Jen zdánlivě tvoří nesouro-
dý spolek, v němž vřou žabomy-
ší spory nebo milostné avantýry. 
Nakonec je stejně propojí spo-
lečná touha – pobavit publikum 
a odehrát dobré představení. 

To je ve všech divadlech stejné, 
ať sedíte v hledišti vesnického 
divadla kdesi ve Finsku nebo 
na Václaváku. 

Opona stoupá, představení za-
číná… 

Vtipný pohled do divadelního 
mikrosvěta, kde jen zdánlivě 
platí jiná pravidla. Vztahy mezi 
lidmi jsou stále tytéž, ať stojíte 
na jevišti nebo sedíte v hledišti. 
Jen na jevišti je to velice často 
mnohem náročnější …

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
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Bílinu jako dárek dostal Ojíř 
z Frýdberga v první polovině 13. 
století od svého příznivce Václava 
I. Darem byla tehdy malá osada. 
Ojíř vybudoval na místě dnešního 
zámeckého parku nový hrad. V pod-
hradí vznikly hradby a bylo založeno 
město s třemi branami, které vedly 
na Teplice, Prahu a Most.

Kolem hradu se rozrostlo město. 
Tvořilo tehdy úzký obdélník orien-
tovaný od severu k jihu, kterým přes 
pravoúhlé náměstí procházely dvě 

rovnoběžné ulice. Na jihovýcho-
dě náměstí se tyčil chrám sv. Petra 
a Pavla, proti němu v nároží stála 
nejstarší radnice.

Na konci 13. století připadlo měs-
to Albrechtu ze Žeberka, jednoho 
z nejpřednějších dvořanů Václava 
II. 

V době předhusitské na počátku 
14. století měli na Bílinu rozhodují-
cí vliv němečtí rytíři z Chomutova. 
V této době Albrecht ze Žeberka 
zřídil ve městě hospitál řádu ně-

meckých rytířů a ti později založili 
ve městě latinskou školu, poprvé 
zmíněnou roku 1342. Předhusitská 
Bílina byla převážně německá a ka-
tolická.

Ani stále zdokonalované hradby 
neochránily Bílinu před dobytím. 
Kolem roku 1420 držel Bílinu pro-
tihusitsky zaměřený Albrecht z Kol-
dic. Husité ji chtěli získat do své moci 
a v tažení Pražanů spolu s Lounský-
mi a Žateckými do severozápadních 
Čech se jim podařilo proniknout 

i do Bíliny. Byla dobyta pod vede-
ním Jakoubka z Vřesovic, který pak 
ve městě po nějaký čas zůstal jako 
držitel hradu a města Bíliny.

V roce 1436 je však musel pod 
nátlakem saských knížat vrátit zpět 
pánům z Koldic. Ti pak byli pány 
města až do začátku 16. století, kdy 
jej nedobrovolně postoupili Děpol-
dovi z Lobkovic. V roce 1513 pak 
získali Lobkovicové hrad a panství 
do dědičného držení a vládli mu ně-
kolik set dalších let. Jana Karlová

Od pátku si už v nové sborovně 
mohou chystat přípravy na své ho-
diny, hledat informace na internetu 
a odpočívat v přestávkách.

Druhým slavnostním okamžikem 
byl křest zbrusu nového propagační-
ho fi lmu s názvem „STANOVÝ TÁ-
BOR HORNÍ CEREKEV“. Všichni 
přítomní nový propagační fi lm 
nejdříve zhlédli, pak už se otevřelo 
dětské šampaňské a kmotři pronesli 
přání. Kmotry jsou: Jaroslav Pro-
cházka, který do stanového tábora 

jezdí už od roku 1979, Jiří Konárek, 
vedoucí kroužku Elektromodelářů, 
a Jakub Jerie, pořadatel hudebních 
workshopů. Hlavním úkolem no-
vého propagačního fi lmu je zaplnit 
všechny tři chystané turnusy tábora 
v příštím roce. Rodiče si tak budou 
moci udělat ucelenou představu 
o tom, kde děti spí, kde se stravují, 
ale uvidí i přírodní koupaliště a blíz-
ké i vzdálenější okolí tábora.

Propagační fi lm bude také 
ke zhlédnutí na některých kulturních 

DDM Bílina má novou sborovnu a nový propagační fi lm
V pátek 25. září čekaly bílinský DDM hned dvě slavnostní chvíle s příchutí 
mexického koření. Krátce po 19:00 hodině proběhlo slavnostní přestřižení 
pásky nové sborovny pro externí spolupracovníky a provozní zaměstnance.

akcích, které DDM chystá.
Podrobnější informace o dění 

v DDM Bílina hledejte na www.
ddmbilina.cz. Vlasta Vébr

Víte o historii...

Ohlédnutí v čase od 13. do 16. století

Oslavenkyni popřál v místě bydliště
p. tajemník Ing. Ladislav Kvěch
a pracovnice odboru školství a kultury,
kde jí byly předány dary a květina

Dne 30. 9.2009 oslavila paní

RŮŽENARŮŽENA
PILNÁPILNÁ
z Bíliny životní
jubileum 90 let.

Technickou zajímavostí a atrakcí 
bude, že součástí jedné z věží bude 
i vyhlídka pro veřejnost, a každý kdo 
v sobě potlačí strach z výšky tak zís-
ká opravdu neobyčejnou příležitost 
k rozhlédnutí do kraje. 

Nedávno spatřily světlo světa beto-
nové základy pro strojovnu i zmíně-
nou kotelnu a nyní již probíhá stavba 
samotné strojovny. Základy pod ko-
tel by měly být dokončeny v průběhu 
února. Poté budou přivezeny ocelové 
konstrukce pro kotel, technologie 
jako ohříváky do strojovny atd.

V ledvické elektrárně se spaluje 
uhlí, které neobsahuje fl uor ani chlor 
a má jen přibližně 1% síry. Odsíření 
v novém zdroji tak přinese čistý sád-
rovec, využitelný dále například pro 
výrobu sádrokartonu. Proto součástí 
nové stavby bude i sklad sádrovce 
pro jeho případný prodej.

Jednou z předností nového zdroje 
bude nepřítomnost komínu. Původní 
zdroje mají komíny vysoké 300 met-
rů. Škodliviny z nich se tak dostávají 

do vysokých vrstev atmosféry a šíří 
se i daleko mimo území republiky. 
V novém zdroji však komín nebude 
potřebný a šíření emisí bude minu-
lostí. Ledvická elektrárna tak napo-
může lepšímu životnímu prostředí 
u našich sousedů a vlastně na celém 
kontinentě. Ani místní obyvatelé se 
nemusí obávat, že by emise zasáhly 
jejich město. Součástí nového zdroje 
bude mimo jiné chladicí věž a reak-
tor, které jsou určené pro spaliny. Re-
aktor je dokáže velmi dobře vyčistit. 
„Staré zdroje vypouštějí do ovzduší 
500 mg oxidu siřičitého na krychlový 
metr spalin, zmíněný reaktor si však 
se spalinami bude umět poradit a sní-
žit tuto hodnotu na 150 mg,“ uvedl 
pan Zahradník. Díky takto nízkému 
množství nebudou emise prakticky 
škodlivé a nebudou ničit životní pro-
středí ani v blízkém okolí.

Přínosem pro okolí bude kromě 
snahy chránit životní prostředí také 
oprava silnic a cest. Nová stavba rov-
něž přinese kolem 250 pracovních 

Nový zdroj Elektrárny Ledvice sníží emise

Na fotografi i jsou základy pro napájecí čerpadla kotle v „mezistrojov-
ně“, prostoru mezi „dvojčaty“ a strojovnou Foto: Václav Weber

V Elektrárně Ledvice stále pokračuje stavba nového zdroje 660 MW. Již z dál-
ky jsou vidět nosné věže kotelny, které budou vysoké téměř 150 metrů. „Jejich 
výška má své opodstatnění, protože kotelna, která bude za nimi ukotvená, bude 
měřit asi 145 metrů,“ vysvětluje vedoucí projektového týmu Josef Zahradník.

míst na různé pozice – od údržbářů, 
přes administrativní oblast po potře-
bu inženýrů.

V současnosti je stavba asi v jedné 

třetině a dokončení je naplánováno 
na prosinec 2012. Severočeské život-
ní prostředí se tak dočká další úlevy.
 Jana Karlová
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Správce kurtů zároveň nejlepším tenistou

11. ročník sportovně střelecké soutěže jednotlivců

Záměrem kroužku není vychovat 
špičkové atlety. Chceme poskyt-
nout i nejmenším sportovcům obje-
vit krásy sportu. Náplní tak nebude 

pouze atletika, dalo by se říct, že ta 
bude pouze okrajovou záležitostí. 
Formou her a soutěží děti pozna-
jí celou škálu sportů, které by jim 

Jedenáctý ročník sportovně stře-
lecké soutěže jednotlivců o Pu-
tovní pohár ředitele SD a.s. Doly 
Bílina proběhl, pod záštitou vý-
robního ředitele SD a.s. Ing. Jiřího 
Nerudy, za slunečného sobotního 
dopoledne 29.8.2009 na Městské 
střelnici v Bílině. Téměř tři desítky 
střelců (nejen z Bíliny, ale i z Tep-
lic a Mostu) poměřili své síly 
v disciplíně Velkorážní standardní 
pistole a revolver 5+20 výstřelů 
na terč 135 P (zelená, nekrytě le-
žící silueta s kruhy) na vzdálenost 
25 m, jednoruč a bez opory. Vy-
nikajícím výkonem 198 kruhů se 
blýsknul loňský vítěz Pavel Hubá-

ček a s přehledem zvítězil, druhou 
příčku si vystřílel se 195 kruhy 
Milan Zábranský (oba SSK MTs 
Bílina) a se stejným nástřelem 
195 kruhů (jen s větší rozptylem 
zásahů) skončil třetí Josef Kašpar 
(SSK Ležáky Most). Nejúspěšněj-
ším střelcem – zaměstnancem SD 
byl vyhlášen Jiří Filipovský ml. 
nástřelem 194 kruhů. Nejmladším 
střelcem se stal Pavel Šimek ná-
střelem 182 kruhů. Oba jsou členy 
SSK MTs Bílina. Hodnotné ceny 
a nemalou částku na uskutečnění 
soutěže věnovala společnost Doly 
Chomutov.

Při této příležitosti byly slav-

nostně předány odznaky Mis-
trovské výkonnostní třídy. Ty si 
letos vystřílely na Mistrovství ČR 
ve sportovní střelbě z předovek 
a na Velké ceně Prachatic: Jiří 
Filipovský st. výkonem 92 kruhů 
v perkusním revolveru a 89 kruhů 
v perkusní pistoli, Ing. Pavel He-
ran výkonem 87 kruhů v perkus-
ní pistoli 89 kruhů v revolveru, 
Vlastimil Koula ml. výkonem 93 
kruhů v perkusní pistoli, Jiří Ko-
dad výkonem 88 kruhů v perkusní 
pistoli a Vojtěch Kuncl výkonem 
85 kruhů v perkusní pistoli. Gra-
tulujeme!

 Text a foto: Milan Zábranský 

měly poskytnout zdravé pohybové 
návyky a radost z pohybu.

Atletická školka je určena pro děti 
ve věku od 5 do 8 let. Starší mohou 
navštěvovat atletickou přípravku, 
která je školce svým obsahem velmi 
podobná. V zimním období, tj. lis-
topad až březen, probíhají tréninky 
každou středu v tělocvičně při ZŠ 

Za Chlumem vždy od 16 do 17,30 
hod. Po zbytek školního roku je 
kroužek organizován na atletickém 
stadionu na Kyselce každou středu 
od 15,30 do 16,30 hod.

Podrobnější informace a případ-
né změny naleznete na interneto-
vých stránkách AK Bílina a ZŠ 
Za Chlumem. J.N.

 Když jsme toto zařízení spo-
lečně s ostatními na přelomu roku 
přebírali, věděli jsme, že musíme 
učinit všechno proto, aby se vytí-
ženost všech sportovišť zlepšila. 
Mysleli jsme si, že nabídneme zá-
kazníkům výhodnější podmínky, že 
zatraktivníme prostředí, že se zasa-
díme o lepší nabídku občerstvení, 
že zkrátka budeme o svěřený maje-
tek lépe pečovat. Opatření přinesla 
ovoce, ale jen sama o sobě ke zvý-
šení návštěvnosti nestačí. Začali 
jsme tedy na našich zařízeních sami 
organizovat sportovní podniky.

 Jedním z takových pokusů byl 
v letošním roce dlouhodobý te-
nisový žebříček. Do této soutěže 
se v průběhu sezóny přihlásilo 21 
hráčů, kteří spolu mohli během 
4 letních měsíců sehrát neomezené 
množství zápasů. Ti z nižších pozic 
se měli protlačit na osm nejvyš-
ších, což by jim zajišťovalo účast 
v závěrečném turnaji. Pořadatel 
nechtěl nikoho do měření sil nutit, 

snažil se jen vytvořit podmínky pro 
rekreační sport v Bílině. Všichni 
hráči měli možnost vyzývat sou-
peře pomocí mobilních telefonů, 
neboť čísla všech přihlášených byla 
uvedena na internetových stránkách 
www. sportbilina.cz, včetně aktuál-
ního žebříčku. Někteří zúčastnění 
této možnosti ke své smůle nevy-
užili.

 Vrcholem soutěže byl závěrečný 
turnaj, který se konal v sobotu 3. 
října. Byl plně obsazen všemi osmi 
hráči, a kdyby byl obrazem celé 
soutěže, museli by s ní být všichni 
maximálně spokojeni. Hrálo se vy-
řazovacím způsobem na 9 vítězných 
gamů. Borci tvrdě bojovali o co 
nejlepší umístění a zápolení mělo 
i solidní sportovní úroveň. Všichni 
byli s turnajem spokojeni a sehráli 
i několik zápasů mimo soutěž.

 A výsledky? 4. místo – Bešťák, 
3. – Pastyřík, 2. – Saic a vítězem 
se stal Zdeněk Šnor. Klání se ještě 
zúčastnili pánové Bártík, Šebek, 

Holomoj a Weigl. Nejlepší získal 
putovní pohár, který vystavíme 
v občerstvení na tenise, první čtve-
řice obdržela věcné ceny věnované 
společností RWE.

Zajímavé by bylo, podívat se 
na věkový průměr hráčů závěreč-
ného turnaje. Ten by se jistě pohy-
boval někde kolem 60 let. Na jedné 
straně je úctyhodné, jakou si „teni-
soví důchodci“ udržují výkonnost. 
Na druhé straně naši společnost i je 
samotné mrzí, že nemají plnohod-
notné nástupce.

S tímto problémem se snaží po-
prat tenisový oddíl LTK Bílina. 
V letošním roce přihlásil žáčky 
do soutěže a pokouší se rozšířit své 
řady o nejmenší tenisové adepty. 
Za tímto účelem angažoval profe-
sionální trenéry z Teplic, uspořádal 
nábor a rozjel tenisovou školičku. 
Ta v současné době probíhá 2x týd-
ně v Zelené hale (středa od 15:30 
a pátek od 16 hodin) a navštěvuje 
jí asi 8 dětí ročníků 2003 a 2004. 
Další případné zájemce určitě při-
vítají! 

Společnost RSZ Bílina s.r.o. si 
uvědomuje, že z těchto elévů jed-
nou mohou být nástupci těch star-
ších a že nám budou tenisové dvor-
ce lépe využívat. Proto s tenisovým 

oddílem spolupracujeme a vychá-
zíme mu v jeho požadavcích vstříc. 
Jako nejagilnější iniciátory těchto 
změn vidíme místostarostu Šebka, 
manžele Adamcovy a další činov-
níky tenisového oddílu. 

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

Atletický klub Bílina se rozhodl reagovat na četné žádosti rodičů 
a otevřel sportovní kroužek i pro nejmenší. Partnerem tohoto 
projektu je Základní škola Za Chlumem, se kterou má oddíl vel-
mi dobré vztahy.

To, že nejnavštěvovanější relaxační a sportovní zónou v létě 
v Bílině je Kyselka, ví každý. To, že se v této lokalitě nachá-
zejí jedny z nejhezčích a nejupravenějších tenisových dvorců 
v kraji, ví také každý. A to, že by toto sportoviště mohlo být 
více využíváno, vědí naše společnost – RSZ Bílina s.r.o. a míst-
ní tenisový oddíl.

Vítěz turnaje Šnor

Atletická školka bude nejen o atletice
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Dvě desítky závodníků na střel-
nici v Nemocniční ulici přivítal 
předseda pořádajícího klubu Jiří 
Kodad. Sychravé ráno provoněné 
střelným prachem rychle utek-
lo a ani slabší účast způsobená 
souběhem několika střeleckých 
soutěží v okolí neubrala na vervě 
střelců a kvalitě výsledků. 

Putovní pohár si vystřílelo 
družstvo ve složení: Šimek, Ko-
čí, Koman, Budil a Šimek ml 
pěkným nástřelem 1328 kruhů. 
Druhou příčku získalo družstvo 
ve složení: Hubáček, Zábran-
ský, Filipovský , Filipovský ml. 
a Bauer nástřelem 1259 kruhů. 
Třetí místo vystřílelo družstvo : 

Liška, Kuncl, Choutka, Kodad, 
Krofta nástřelem 1209 kruhů. 
Všichni z SSK 0715 MTs Bílina.

Závod se zároveň počítal ja-
ko soutěž jednotlivců o Putov-
ní pohár ředitele VHS Teplice. 
S přehledem zvítězil vysokým 
nástřelem 276 kruhů Pavel Hubá-
ček, druhý skončil Václav Šimek 
s pěknými 272 kruhy a třetí Mi-
lan Zábranský s 268 kruhy. Me-
zi juniory zvítězil Pavel Šimek 
s 260 kruhy před Adamem Baue-
rem s 209 kruhy. Všichni z SSK 
0715 MTs Bílina.

Tímto kláním byla uzavřena 
letní sezóna na venkovní střelni-
ci. Pomalu se již rozbíhá sezóna 

Krajská liga dorostu
v ledním hokeji.

Slovan Louny
– HC DRACI Bílina

V neděli 18.10. zajížděl dorost 
na mistrovské utkání krajské ligy 
do Loun. I když jsme byly před 
utkáním mírnými fafority, první 

třetina tomu neodpovídala, domá-
cí byť v deseti hráčích se do nás 
zakousli hned od první minuty.Ale 
do vedení šli naši hráči, ale bě-
hem několika minut domácí stav 
srovnali. V této třetině nás hodně 
podržel brankář Malý. Ve druhé 
třetině se naše hra zlepšila,tuto 
třetinu jsme vsítily tři branky z to-
ho dvě z přesilovek. A třetí třetina 

byla podobná jako vejce vejci té 
druhé,až na to že domácí nám dali 
jednu branku a my jim tři.

SESTAVA: Malý,Axdal, Jura-
šík, Jurčo,Balín,Verner,Oplt, Fer-
ko, Aulický, Sládek,Hrnčíř,Vese-
lý,Rudolf,Suto,Hrneček,Krato-
chvíl,Toman,Mofl ár,Hoffman.

Louny – Bílina 2 : 7 (1 : 1, 0 : 3, 1 

: 3), branky: 1 – Kratochvíl, Hrn-
číř, Rudolf, Ferko a 3 Aulický

Zároveň by jsme jako mužstvo 
chtěli poděkovat některým našim 
rodičům kteří nás vozí na tyto 
krátké vzdálenosti auty. Jsou to 
především pánové Oplt.J. Hrn-
číř.L Jurčo.R. a Hrneček.M

(BaRa)

V sobotu 10.října se uskutečnil 15. ročník střelecké soutěže pěti-
členných družstev o Putovní pohár starosty města Bílina ve střel-
bě Velkorážní standardní pistolí nebo revolverem 5+30 výstřelů 
na mezinárodní terč 50/20 ve vzdálenosti 25 metrů. 

POHÁR STAROSTY BEZPEČNĚ DOMA

HC DRACI BÍLINA EXCELOVALI V LOUNECH

 V blátě a zimě se o uplynulou sobotu v bílinském bikrosovém areálu 
konal poslední díl seriálu Českého poháru BMX a MTB na BMX dráze, 
který byl také zároveň tečkou za sezónou 2009. 

I když to s počasím a předpovědí 
pár dní před závodem vypadalo vše-
lijak, přesto se místní organizátoři 
rozhodli pro odjetí závodu v řádném 
termínu, což se málem nevyplatilo. 
Dráha byla značně podmáčena, mís-
ty připomínala kolbiště pro bahenní 
zápasy, avšak díky velké podpoře 
Severočeských dolů a. s. Chomutov, 
Asociace víceúčelových ZO technic-
kých sportů a činností ČR a ÚAMK 
se místním organizátorům podařilo 
závody uskutečnit v souladu s pra-
vidly. A sázet v říjnu na jiný termín 
s lepším počasím by se rovnalo sáz-
ce v loterii.

Rozblácená dráha spíše vyho-
vovala silovým jezdcům a právě 
jednoho takového má bílinský od-
díl v kategorii šestiletých. Pavel 

Jindřich si po bezchybném výkonu 
ve všech jízdách připsal na svůj účet 
premiérové vítězství, z čehož měl 
pochopitelně velikou radost nejen 
malý rider, ale i jeho rodiče. V ka-
tegorii 9 let měla Bílina dva zástup-
ce, Lukáše Sukalovského a slečnu 
Adélu Špetovou. Bohužel ani jeden 
na stupně vítězů nedosáhli a odnesli 
si tak čtvrté, respektive páté místo. 
Ve sloučené kategorii 13 – 14 let měl 
místní oddíl jedno želízko v ohni 
v podobě Michala Schurana, jenž 
nakonec obsadil 6. pozici. Při ab-
senci nemocného Tomáše Schulera 
měl na startu místní klub také dva 
borce v kategorii 15 – 16 let. Tomáš 
Minařík skončil pátý, spíše technic-
ký jezdec Matěj Chalupný zvítězil 
a ukázal tak všem, že i po stránce 

silové je perfektně vybavený. Matěj 
i díky tomuto prvenství opět obhájil 
zlatou medaili v Českém poháru. 
Bílina měla své zastoupení i v kate-
gorii horských kol. V MTB Hobby 
se na startu představil stále aktivní 
trenér Zdeněk Chalupný ml., jenž 

po hrubé chybě v první zatáčce při-
šel o vedení a závod dokončil na šes-
té pozici. V elitní kategorii horských 
kol Bílinu zastupoval Michal Mina-
řík, který si druhým místem vyjel 
prvenství v celkovém zúčtování 
Českého poháru pro rok 2009.

Zleva: Zdeněk Chalupný, Michal Minařík, Pavel Jindřich, Tomáš Minařík, 
Matěj Chalupný, Michal Schuran, Lukáš Sukalovský

Matěj Chalupný a Michal Minařík šampióny Českého poháru BMX

vzduchových zbraní, tréninky 
jsou každou středu odpoledne 

na střelnici v ZŠ PPI v Bílině.
Text a foto: Milan Zábranský


