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Tato změna ale hlavně značí za-
čátek výstavby kruhových objez-
dů. Ty by do podzimu měly vyrůst 
na nyní světelné křižovatce u Lidlu 
a u Penny. Na obou už se pracuje. 
Kruhovému objezdu u Penny však 
nejprve předchází stavba přemostě-
ní přes řeku Bílinu k budovanému 
parkovišti u Intersparu. Tuto stavbu 
zajišťuje teplická společnost Třeš-
ňák-Horova.

Zhotovitel objezdu u Lidlu je 
fi rma Herkul, stavbu celkově za-
štiťuje Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. „Řešení stykové křižovatky 
silnice 1/13 se silnicí Spojovací 
ulice u marketu Lidl je navrženo 
malou okružní křižovatkou s před-
ností v jízdě na okruhu. Ta jednak 
zlepšuje podmínky pro vjezd vozidel 
z vedlejší ulice, jednak působí jako 
retardér na silnici 1/13 tím, že nutí 
řidiče na hlavním směru k výrazné-
mu snížení rychlosti,“ informovala 
Lenka Bártlová z ŘSD Chomutov.

Stavbu okružní křižovatky a vy-
volaných přeložek inženýrských 
sítí zaplatí ŘSD. Suma by se měla 

vyšplhat na více než 7,8 milionů 
korun. Město Bílina zaplatí výstav-
bu či úpravu okolních chodníků 
a osvětlení přechodů.

„Vnější průměr křižovatky je 
28,5 metru a okružní křižovatka se 
tak zcela vejde do prostoru stávající 
vozovky stykové křižovatky. Navrže-
ná okružní křižovatka má 3 paprsky, 
průměr středového ostrova 11,6 m, 
šířka jízdního pruhu na okružním 
jízdním pásu je 6,5 m mezi obrubní-
ky,“ sdělila Bártlová k parametrům 
stavby.

V rámci stavebních úprav při pře-
stavbě na okružní křižovatku budou 
zlikvidovány stávající přidružené 
pruhy pro levé odbočení a ze všech 
směrů bude doprava navedena 
v jednom jízdním pruhu na okružní 
křižovatku.

ŘSD předalo stavbu fi rmě Her-
kul 13. července. Nyní probíhají 
přípravné práce. Objezd by měly 
být dokončen v říjnu letošního 
roku. 

Tato stavba i objezd u Penny si 
vyžádají dopravní omezení. Sil-
nice se nebude zcela uzavírat, do-
prava ale bude svedena do jednoho 
pruhu, popřípadě jinak omezená. 
S tím souvisí i pomalejší průjezd 
a možné kolony. Právě proto město 
rozhodlo o zprůjezdnění Wolkero-
vy a Seifertovy ulice. Touto „ob-
jízdnou trasou“ však nebudou moci 
projíždět kamiony, určená je pouze 
pro osobní vozidla. Po dokončení 
všech stavebních úprav na silnici 
číslo 13 se doprava v těchto ulicích 
opět vrátí do původního stavu. 

Pavlína Nevrlá

Výstavba kruhových objezdů 
začala, pozor na změny

Seifertova ulice Foto: Pavlína Nevrlá

Wolkerova ulice

Pozitivní změna v dopravě nastala v uplynulých dnech v Bílině. Mnozí řidiči si jistě všimli zprůjezd-
nění ulice Wolkerovy a zobousměrnění ulice Seifertovy a hojně tuto trasu začali využívat jako spojnici 
mezi předměstími i jako hlavní trasu do centra města. Je totiž značně rychlejší, na trase nejsou sema-
fory a nemusí se najíždět na frekventovanou „třináctku“.
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Jak trávíte léto, chystáte se na dovolenou?

David KLÍMA
Bílina
„Byl jsem na deset dní v Bulharsku 
a to je pro letošní léto všechno. Pak 
už jen nějakou menší dovolenou 
tady v Čechách.“

Valerie GEŇOVÁ
Bílina
„Na dovolenou bohužel nepojedem 
ani do zahraničí ani nikde po Če-
chách, protože nemáme peníze.“

Kateřina MIŽOVÁ
Ohníč
„Momentálně se bohužel nikam ne-
chystám, protože sháním práci. Tak-
že tohle léto asi nikam nepojedu.“

Vladimír ŠPINKA
Bílina
„Chystáme dovolené tady v Če-
chách. Jednu dovolenou týdenní 
a pak několik výletů kratších, třeba 
na tři dny, aby se děti někam podí-
valy.“

A opět kauza odpad
Není tomu tak dávno, kdy v Bí-

linském zpravodaji a na webových 
stránkách MP Bílina vyšel článek 
o problematice odpadů nelegálně 
ukládaných mimo vyhrazená mís-
ta. O nepoučitelnosti některých 

občanů se opět strážníci MP Bíli-
na přesvědčili na vlastní oči. 

Při kontrolní činnosti v „Pane-
lovém sídlišti“, zjistila hlídka MP 
odpad ve formě několika kusů sta-
rého nábytku, které někdo odložil 
vedle kontejnerového stání. Stráž-

níci provedli místní šetření, na zá-
kladě kterého byl zjištěn původce 
odpadu. Strážníci jej vyhledali, 
poučili ho o jeho protiprávním 
jednání včetně případných násled-
ků a nařídili odklizení odpadu.

Původce odpadu však strážní-

kům dal najevo svůj 
nezájem tím, že 
doslovně uvedl 
že jej to nezají-
má a že nic uklízet 
nebude. Je však více 
než pravděpodobné, že 
přestupce tento svůj postoj pře-
hodnotí, neboť věc byla oznáme-
na k řešení přestupkové komisi 
MěÚ Bílina, kde ve správním ří-
zení původci odpadu hrozí ulože-
ní sankce až do výše padesát tisíc 
korun.

Komu není rady…..
Bylo krátce po půlnoci, když 

hlídka MP Bílina zjistila na síd-
lišti „Za Chlumem“ vozidlo, je-
hož řidič si zřejmě pod rouškou 
tmy chtěl zkrátit cestu jedno-
směrnou ulicí, avšak v protismě-
ru. Strážníci proto vozidlo zasta-
vili a při projednávání přestupku 
zjistili, že řidič k jízdě použil 
vozidlo, které má již déle než půl 
roku neplatné kontrolní znám-
ky technické kontroly a měření 
emisí. S řidičem bylo na místě 
sepsáno „oznámení o přestup-
ku“ a řidič byl poučen, že vozi-
dlo dále používat. Uplynulo jen 
zhruba třicet minut a tentýž řidič 
byl v tom samém vozidle hlídkou 
opětovně přistižen. Za opakova-
né protiprávní jednání nebudou 
tohoto „nepoučitelného“ řidiče 
na odboru dopravy MěÚ Bílina 
patně chválit.

Z deníku Městské policie Bílina
svůj 
že

zet 
více

Jozefčík - kříženec jezevčíka,

asi 1,5 roku starý pes, dobrý

zdravotní stav, hodný, vhodný

spíše na zahradu, rád štěká.

Agáta - kříženec kavkazského 

psa, asi 1,5 roku stará fena, dobrý 

zdravotní stav, přelézá ploty, vhodná 

i k dětem.

Tetka - kříženec 
BO malinos, asi 
1,5 roku stará 
fena, poraněný 
ocásek, jinak dob-
rý zdravotní stav, 
nedůvěřivá.

Bára - pitbul, asi 
4 roky stará fena, 
dobrý zdravotní 
stav, hodná k dě-
tem, v bytě bez 
problémů, venku 
má tendence 
přelézat plot.

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?

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258
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Bílinští Baráčníci představili svoje koníčky

Letní kulturní akce v Bílině

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
s koncem července se s Bí-

linským zpravodajem loučí 
dosavadní redaktorka Pavlína 
Nevrlá.

K očekávané milé události 
jí všichni, kdo s redakcí spolu-
pracují, přejí vše dobré a děkují 
za její práci a přínos pro Bílin-
ský zpravodaj.

Od 1. srpna přebírám redak-
torskou pozici ve zpravodaji. 
Podle starších čísel lze vidět, že 
Pavlína Nevrlá za sebou nechala 
dobré dílo a je v čem pokračovat. 
Budu usilovat o udržení dobré 
úrovně zpravodaje a informo-
vanosti ze života Bíliny. List je 
samozřejmě otevřen vašim pod-
nětům, nápadům i připomínkám. 
Věřím, že se nebudete zdráhat 
napsat či zavolat.

Jana Karlová

Slovo redakce

Ti přišli v typických krojích, tzv. 
svérázech, což jsou košile, vyšívané 
halenky a odznaky. Kromě praporu, 
své kroniky a ukázek článků a ob-
rázků z historie své Obce předvedli 
své koníčky, jako například sbírku 
známek, mincí či slonů nebo mode-
ly lodí či vyšívané šátky.

Baráčníci nemají nic společné-
ho s baráky, jak by si mnozí mohli 
myslet. „Rychtář“ Jaroslav Hruška 
náplň jejich aktivit ochotně vy-
světluje: „Baráčníci jsou spolkem 
na ochranu staročeských tradic 
a zvyků. Chodíme v krojích, oslovu-
jeme se tak, jak se oslovovali dřív, 
tedy tetičko a sousede, klademe dů-
raz na vzájemnou výpomoc, zejmé-
na v době nemoci atd.“ Jednotliví 
členové mají také své staročeské 
funkce. Najdeme mezi nimi rychtá-
ře, místorychtáře, ponocného, drába 
apod.

Spolek Baráčníků vznikl v roce 
1874 v Kolíně. Název pochází 

od jména hospody U Baráku, kde 
vznikla myšlenka udržování staro-
českého období stále živého. V Bí-
lině byla ustanovena Obec Baráč-
níků Jana Žižky z Trocnova 26. 8. 
1937: „Sešlo se tu pár nadšenců, 
kteří měli čas a chuť pěstovat staro-
české zvyky. V průběhu války obec 
zanikla, ale hned po válce svou čin-
nost obnovila a funguje dodnes,“ 
vypráví pan Hruška.

V současnosti mají bílinští Ba-
ráčníci 13 členů. Shodují se, že je 
velmi těžké pro tuto činnost zís-
kat mladé lidi. Není to pro ně dost 
atraktivní a nemají o to zájem: 

„Jako jednu ze staročeských tradic 
jsme také zorganizovali zábavy, 
ale moc lidí nepřišlo,“ konstato-
val smutně „ponocný“ Vladislav 
Heřmánek.

Akci podobnou té sobotní při-
pravil tento spolek již v roce 2003 
u příležitosti 1010. výročí města 
Bíliny. Pravidelně pořádá seze-
ní, a to jednou za měsíc. Činnost 
Baráčníků je poutavá i poučující 
a možná více pravidelných akcí 
Baráčníků, jako je např. den ote-
vřených dveří, by napomohlo pro-
pagaci a přitáhlo více lidí.

Jana Karlová

Staročeským obdobím ožila 
bývalá základní škola na Tep-
lickém předměstí. Obec Baráč-
níků zde uspořádala den otevře-
ných dveří. Konal se v sobotu 
4. 7. a tématem byly koníčky 
jednotlivých členů.

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

 25. 07. Drážďany   
 22. 08. Dvůr Králové
  – ZOO safari    

 29. 08. Jičín – hrad Kost 
  05. 09. Frýdlant – zámek,  
  rozhledna   
 Září - říjen Kralovice
  – houby
  (dle zájmu)
 19. 09. Litoměřice
  – zahrada Čech   

 07. 11. Praha - Dejvice   
 28. 11. Drážďany   
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice

Foto: Václav Weber

Koncert
pro Kamerunské kozy

Letošní léto opět přivítá rockové 
kapely v Letním amfi teátru na Ky-
selce v Bílině. 

Tentokrát se představí ALEŠ 
BRICHTA S KAPELOU (Praha), 
BLUE ROCKET (Teplice), THE 
CHRUŠČOV (Ústí nad Labem), 
JABLKOŇ (Praha), GROCK (Bí-
lina), HEWER (Plzeň) a revival 
kapely JUDAS PRIEST REVIVAL 

(Praha), RED HOT CHILI PEP-
PERS REVIVAL (Praha).

Sobota 25. 7. 2009 od 17.00 ho-
din.

Vstupné: 120,- v předprodeji; 
160,- Kč na místě.

Předprodej vstupenek od 22. 6. 
2009.

Koncert Jana
a Františka Nedvěda 

Slavní folkoví písničkáři JAN 
A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ se 
po více jak jedenácti letech posta-
vili společně na jedno pódium, kde 
během koncertu představí svým 
fanouškům písně jak ze svého sou-
časného sólového období, tak pře-
devším nesmrtelné hity ze zlaté éry 
Brontosaurů, které nesmějí chybět 
u žádného táboráku – Na kameni 

kámen, Podvod, Frankie dlouhán, 
Růže z papíru, Hopsinky, Sluno-
vrat, Skládanka, Igelit, Jižní kříž, 
Ptáčata, Valčíček, Stánky.

Neděle 16. 8. 2009 od 17.00 hod. 
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč; 

na místě 220,- Kč; senioři 75,- Kč.
Předprodej vstupenek od 1. 7. 

2009.
Nenechte si ujít tento výjimečný 

koncert!

Koncert skupiny

Předkapelou skupině No Name 
bude kapela Grock z Bíliny. 

No Name je šestičlenná sloven-
ská pop-rocková skupina založená 
26. srpna 1996 v Košicích. Toho 
dne zároveň zvítězili v místní sou-
těži kapel zvané Košický zlatý po-
klad ´96. Zakládajícími členy byli 
Viliam Gutray a trojice bratrů Tim-
kových - Igor, Roman a Ivan.

Opravdový průlom přišel až 
v roce 2000 s albem Počkám si 
na zázrak a to především díky pís-
ním „Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“. 
Následovaly úspěšné desky Oslá-

vme si život, Slová do tmy a Čím 
to je. Leden 2008 byl ve znamení 
natáčení nové desky V rovnováhe 
v bratislavském studiu Propast.
Čtvrtek 15. 10. 2009 od 19.00 

hod. v Kulturním domě Fontána.
Romana Hrivňáková,
programové oddělení

KC Kaskáda Bílina
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V Bílinském domečku to žije i o prázdninách
Děti se sice rozjely na prázdninové pobyty po celé České republice, 
ale v bílinském DDM to žije i o prázdninách. Dětské pokřikování 
však vyměnil zvuk nářadí.

V současné době 
se nejvíce pracuje 
na zvelebení rodinné-
ho centra Klokánek, 

kde se nově vymalovalo a stará 
okna byla vyměněna za nová, plas-
tová. Nový kabát v podobě nové 
malby a plastových oken má i šat-
na patřící k tělocvičně. Výměny se 
dočkají také staré vchodové dveře. 
Vše musí být hotovo do neděle 12. 
července, protože od 13. 7. do 18. 7. 
se v tělocvičně DDM Bílina budou 
konat vyučovací lekce 5. ročníku 
letního workshopu DANCE 2X2 

PROJECT ELEMENT. Workshop 
je tradiční letní akce, která se v Bí-
lině koná, letos ale poprvé budou 
vyučovací lekce probíhat v tělo-
cvičně bílinského domečku.

V těchto dnech také probíhají dva 
tábory, pořádané bílinským do-
mečkem, a to tábor v Bedřichově 
a 1. běh stanového tábora v Horní 
Cerekvi. Na obou táborech jsou 
děti v pořádku, mají se dobře a ani 
minutu nezahálejí, protože každý 
den je pro ně připraven zajímavý 
a nabitý program.

Vlasta Vébr

V přírodě je fajn
Děti ze Švabinky, ty se měly. Týden na rekreačním pobytu 

byly. V penzionu jménem Krásná, příroda tam byla krásná. 
Každý den kilometry šlapaly, poklad při tom hledaly. Všechny 
se dobře měly, na rodiče si ani nevzpomněly. Povezly se ma-
šinkou, prolezly se rozhlednou. Měly se tam fajn, vždyť česká 
země, to je ráj. Růžičková, řed. MŠ

Dle písemného sdělení ČEZ 
Teplárenská, a.s.

provozní jednotky Bílina

dojde v souvislosti s plánovanými 
letními opravami tepelných zařízení

a zařízení pro rozvod tepla

k přerušení dodávek páry 
a tím i teplé užitkové vody.

TERMÍN ODSTÁVKY
10. 8. 2009 – 14. 8. 2009

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Vždy může být hůř
V letošním čísle deset Bílinského zpravodaje jsem chválil odpo-

vědné pracovníky za velice kladný přístup ke třídění odpadů, kte-
rým bylo rozmístění dalších nádob na jeho shromažďování. Zároveň 
jsem však upozorňoval, že tato činnost v některých případech přináší 
i některá negativa. Uvedl jsem i jeden z příkladů, snížený počet par-
kovacích míst v sídlišti PPI, před panelovým domem v Alšově ulici 
222, 223, 224 a 225. 

Domníval jsem se, že dojde alespoň k nějaké písemné reakci od-
povědných pracovníků. Nestalo se tak. Co však nastalo, bylo pro mě 
přímo šokem. Místo toho, aby se někdo pokusil stávající situaci řešit 
ke spokojenosti obyvatelstva, po několika dnech po otisknutí mého 
článku, byl počet pěti nádob na sběr klasického komunálního a třídě-
ného odpadu doplněn, sice menší, ale nádobou na bio odpad! Zřejmě 
se odpovědní řídí heslem: „Vše pro občana.“ resp. „Nikdy není tak, 
aby nemohlo být ještě hůře.“

Ing. Jan Záhoř

Vyjádření MTSB:

Přistavění nádob na separaci směsného komunálního dopadu je 
povinností každé obce. Aby tuto možnost měl každý občan, snažili 
jsme se spolu s městem vytvořit nová kontejnerová stání. V Bílině 
bylo k 1. lednu 2009 vytvořeno 64 pevných kontejnerových stání 
na separovaný odpad. Do roku 2010 je povinností každé obce do-
plnit nádoby na separovaný odpad o další komoditu - biologicky 
rozložitelnou složku – bio. To jsou ty hnědé kompostéry, které jsou 
k tomu účelu přímo vyrobené. Snažili jsme se dodržet co nejkratší 
vzdálenost k uvedeným kontejnerům. Po Vaši reakci jsme kontejnery 
na separovaný odpad posunuli až na kraj silnice (BořeňskáxAlšo-
va). Téhož dne odpoledne byly odtaženy opět na staré místo. Není 
v našich silách to řešit jiným způsobem. Pokud se vybudují další 
kontejnerová stání, je to vždy na úkor záboru veřejné zeleně či vybu-
dovaného parkoviště.

V červenci letošního roku zaplavi-
la velká voda mnoho obcí v České 
republice. Jednou z nich byly i obce 
na Děčínsku. A právě sem směřoval 
jeden z druhů pomoci Města Bíliny.

Pan Rostislav Jůda, bývalý bílin-
ský starosta z roku 1990, věnoval 

městu vysoušecí ventilátor, za což 
mu město děkuje.

Ventilátor předal současný sta-
rosta Josef Horáček Markvarti-
cím na Děčínsku, kde jistě při li-
kvidování škod a opravách dobře 
a užitečně poslouží.

Pomoc Bíliny po povodních



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 523. července 2009

Jste pro zavedení, nebo odložení 
státních maturit?

Jsem určitě pro zavedení státních 
maturit. Ona je to dneska hodně me-
dializovaná záležitost, ale není třeba 
se jich obávat, protože maturita v té 
podobě, jak je připravována, není 
pro studenty v žádném případě hroz-
bou. Myslím naopak, že z hlediska 
obtížnosti je to tak trochu úleva.

Považujete státní maturitu za jed-
nodušší než školní?

Ano, určitě bude lehčí než školní 
maturita. Každopádně určitě v těch 
prvních letech bude mít stát zájem 
o to, aby ta maturita byla úspěšná, 
proto si myslím, že ti, kteří budou 
státní maturitu vykonávat v nejbliž-
ších letech, na tom vydělají. 

Navíc já znám dobře třeba systém 
v Německu a myslím si, že pokud 
by se česká maturita aspoň přibližně 
podobala německému modelu, do-
opravdy bude jednodušší a hlavně 
z hlediska objektivity také spraved-
livější.

A musím dodat, že maturita z češ-
tiny, cizího jazyka nebo matemati-
ky je na gymnáziu v současnosti 
náročnější než to, co se připravuje 
v Praze.

Ale na učilištích to tak být nemu-
sí, tam naopak může být lehčí škol-
ní maturita, nemyslíte?

Já osobně tvrdím, že pokud stu-
dent zvolí rozumně úroveň, tzn. při-
hlásí se na základní úroveň maturity, 
ani tady se bát nemusí. Samozřejmě 
každá maturita vyžaduje určitou pří-
pravu a jestliže se žáci učit nechtějí, 
budou mít problém s jakoukoliv ma-
turitou. Takže pokud se student při-
pravuje, nemusí se ničeho bát. Je to 
spíš taková uměle živená hysterie.

Co říkáte na argument odpůrců, 
že státní maturity nejsou dostateč-
ně připravené?

Argumenty typu, že to není připra-
veno a odzkoušeno, nejsou opod-
statněné. Někdy se s tím začít musí 
a čím déle se to bude odkládat, tím 
hůře.

Jde v podstatě o to, že žák dosta-
ne test, který zakřížkuje a pošle se 
zpátky do Prahy, kde se vyhodnotí. 
Řekl bych, že tohle zas tak velkou 
přípravu nepotřebuje.

Jak nahlížíte na protesty studen-
tů, že nemají dostatek informací, 
např. že neví, které knihy patří 
do seznamu četby?

Protesty patří k mládí, ale mys-
lím, že studenti nezvažují všechna 
pro a proti. Možná je chybou, že 
to se studenty nikdo nekonzultuje, 
na druhou stranu zatím nebylo co 
konzultovat. Čekali jsme na vy-
hlášku, která teď už je na světě, tak 
já v současné době už mám před-
stavu, jak ta maturita bude vypadat 
a probíhat. Z hlediska obsahu a ná-
ročnosti však jsou ty protesty neo-
právněné.

A hlavně já se tomu argumentu 
o neinformovanosti studentů divím, 
protože 99 % populace v tomto věku 
tráví velkou část svého volného ča-
su u počítače a jestliže si nenajdou 
adresu CERMATu, tak proto, že ty 
informace znát nechtějí. Na tomto 
webu je takových informací, že kdo 
se jím prokliká, ví o státní maturitě 
úplně všechno. 

Takže je to spíš otázka toho, jestli 
ty informace chtějí hledat. Na jednu 
stranu chtějí být všichni samostatní, 
ale na druhou stranu si neumí pře-
číst na internetu tři stránky. To moc 
samostatnost není.

Pokud jde konkrétně o seznam 
četby, je to otázka té které školy. 
My jsme seznam četby zveřejnili už 
v roce 2006 a od té doby se nějakým 
způsobem upravuje. U nás je ten 
seznam známý a pokud náš student 
řekne, že ten seznam nemá, tak ne-
říká pravdu.

Máte představu, jak se dívají 
na státní maturitu studenti vašeho 
gymnázia?

Nevím, jestli by se účastnili pro-
testů nebo jestli na nich někdo byl, 
každopádně my jsme nedávno byli 
ve třídách, abychom mluvili o gene-
rálce a studenti nevyjadřovali nesou-
hlas, vyplnili přihlášku a většinou si 
zvolili tu vyšší obtížnost.

A já osobně tvrdím, že ta jejich 
nejistota je stejná jako před školní 
maturitou. Nezáleží na tom, jestli 
budou dělat zkoušku takovou, nebo 
takovou, stejně to bude jejich první 
zkouška a z té budou nervózní, to je 
přirozené.

Jaké informace poskytuje studen-
tům bílinské gymnázium a jakým 
způsobem?

Zatím jsme udělali to, že jsme jim 
na nástěnku vypsali, z čeho si budou 
moci volit, tedy z jakých předmětů 
budou skládat profi lové zkoušky jak 
povinné, tak nepovinné.

Obecné schéma struktury státní 
maturity je zveřejněno prakticky 
rok, takže kdo má zájem, na nástěn-
ce si to přečte.

Posíláte své učitele na školení 
ohledně státních maturit?

Školení probíhají už asi třetím 
rokem. Je to priorita dalšího vzdě-
lávání. Každý učitel ví, že školením 
musí projít a věci rozumět.

Co říkáte na odkládání maturit 
v minulých letech?

O státních maturitách se mluvi-
lo už tak před 15 lety. Je to otáz-
ka obecného přístupu ke školství. 
A školství je v téhle zemi prioritou 
pouze na papíře. Mluví se o něm 
jen na začátku a na konci školního 
roku a před volbami. Priority jsou 

úplně někde jinde a to, že se státní 
maturita zavádí po tolika letech, je 
jedním z důsledků. Odklady státní 
maturity jsou podle mě důsledkem 
toho, že žádná vláda nebyla schopná 
prosadit jasnou koncepci vzdělávací 
politiky.

Pokud by přístup ke vzdělávání 
byl ze strany politiků zodpovědný, 
státní maturita by tu fungovala už 
15 let a nejen ona, ale i certifi kace 
vzdělávacích výstupů, která by by-
la uznatelná v Evropě. To nám tu 
chybí.

Ale myslím, že státní maturita má 
budoucnost a tyto těžké počátky 
překoná a bude jako v celém světě 
normální součástí školství.

Jana Karlová

STÁTNÍ MATURITY MAJÍ BUDOUCNOST
V poslední době probíhají spory o státní maturity a společnost je 
rozdělená na jejich zastánce a odpůrce. Ředitel Podkrušnohorské-
ho gymnázia Most s pobočkou v Bílině Mgr. Karel Vacek v rozho-
voru prozradil, jak na zavedení státních maturit a na argumenty 
protestujících studentů nahlíží.

Ředitel Podkrušnohorského gymnázia Most s pobočkou v Bílině 
Mgr. Karel Vacek Foto: Jana Karlová

Během letních prázdnin bude omezen provoz mateřských škol, tak 
aby bylo možné zajistit v jednotlivých zařízeních větší stavební úpravy 
i čerpání dovolených pracovníků mateřské školy, kteří nemohou čerpat 
dovolenou v průběhu školního roku. Rodiče dětí v mateřských školách 
jsou proto v těchto dnech oslovováni učitelkami, aby nahlásili docház-
ku dítěte do školky v průběhu prázdnin. Pokud potřebují zajistit školku 
i v době, kdy je jejich kmenová školka uzavřená, mají možnost obrátit 
se na ředitelku kmenové MŠ a ve spolupráci s ředitelkou jiné školky 
zajistit docházku do náhradní školky. 

S ohledem na omezený provoz školek žádáme rodiče, aby důkladně 
zvážili, zda bude dítě mateřskou školu během prázdnin skutečně na-
vštěvovat, protože se často stává, že rodiče dítě do MŠ přihlásí, MŠ je 
otevřená, ale děti do MŠ nechodí.

Děkujeme za spolupráci Bc. V. Spurná, ved.OŠaK

Provoz mateřských škol během letních prázdnin

Provoz MŠ a jeslí během letních prázdnin
Jesle: 3. 8. – 7. 8.; 10. 8. – 14. 8.; 17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8.
Žižkovo údolí: 27. 7. – 31. 7.; 3. 8. – 7. 8.; 10. 8. – 14. 8.;
17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8.
Aléská: 1. 7. – 24. 8. – 28. 8., Síbova: 1. 7. – 24. 8. – 28. 8.
M. Švabinského 664: 20. 7. – 24. 7.; 24. 8. – 28. 8.
M. Švabinského 668: 24. 8. – 28. 8.
Za Chlumem: 17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8.
Čapkova: 24. 8. – 28. 8.

Do konce dubna musí rodiče nahlásit docházku dítěte během 
letních prázdnin a požadavky na zajištění náhradní MŠ.
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Kyselkou se neslo bluesKyselkou se neslo blues
6 23. července 2009

Letní amfi teátr na Kyselce 
hostil v sobotu 11. 7. již pátý 
ročník mezinárodního blue-
sového festivalu Blues na Ky-
selce. Jeho pořadateli byly KC 
Kaskáda spolu s Pure music 
a návštěvníci měli možnost vi-
dět skutečné bluesové hvězdy.

Vystoupení zahájila česká 
skupina Booger z Mariánských 
Lázní. Po nich své umění před-
vedl australský bluesový a rock-
ový kytarista Gwyn Ashton, 
který v současnosti žije převáž-
ně ve Velké Británii.

Největšími lákadly letošního 
ročníku byli nizozemský kyta-
rista a zpěvák Hans Theesink, 
který bezesporu patří ke světo-
vé špičce, a Peter Lipa se svým 
blues bandem, v němž nechyběl 
známý a úspěšný harmonikář 
Erich Boboš Procházka. Závěr 
festivalu patřil již téměř legen-
dární české kapele Lady I & the 
Blues birds. V hospodě Moskva 
ve večerních hodinách pak fes-
tival definitivně zakončila af-
terparty, kterou svou muzikou 
vyplnila Electric blue.

Výběr účinkujících popisuje 
organizátor z Pure music Tomáš 
Bobrovniczký: „Mám nějakou 
představu, koho bych chtěl, kdo 
bude ten hlavní host, a kolem 
něj pak stavím. Hans Theesink 
je velkým lákadlem. Je hodně 
akustický, a tak jsem se kolem 
něj snažil postavit trochu jiné 

typy, např. Petera Lipu, který je 
výrazně jazzovější.“

První ročník festivalu se usku-
tečnil 16. 7. 2005. Zrodil se 
náhodou, když se slovenský 
hudebník a organizátor Tomáš 
Bobrovniczký setkal s tehdej-
ším ředitelem KC Kaskáda: 
„Nabídl jsem mu vystoupení 
jedné bluesové kapely na něja-
kou akci, ale on řekl, že se mu 
to nehodí. Měl však volný jeden 

jiný termín. Nabídl mi peníze 
a já se postaral o dramaturgii. 
Vymyslel jsem, že by z toho mo-
hl být festival Blues na Kysel-
ce, a tak vznikl první ročník. 
Na něm bylo vidět, že lidé pro-
jevili zájem, a tak následovaly 
další ročníky,“ vzpomíná To-

máš Bobrovnizcký. Každý roč-
ník se pak pan Bobrovniczký 
snaží obstarat jiné účinkující. 
Letos opravdu bylo na co se dí-
vat. Nechme se překvapit, kdo 
z hvězd se v Bílině ukáže zas 
příští rok.

 Jana Karlová

29. 6. – 10. 7.
Bedřichov - pro děti školního věku 4 160 korun, pro ostatní dospělé zájemce 

4 550 korun.
1. 7. – 15. 7.

Horní Cerkev - 1. běh
15. 7. – 29. 7.

Horní Cerkev - 2. běh
stanový tábor pro děti školního věku, 3 800 korun

26. 7. – 1. 8.
Jindřichov – Můj první tábor - pro děti od 5 let, 2 450 korun

1. 8. – 9. 8.
Příměstský tábor s Baltíkem

pobytový tábor s programováním na PC, 2 100 korun
10. 8. – 15. 8.

Příměstský tábor pro předškoláky 
620 korun

15. 8. – 24. 8.
Nová Ves nad Nisou

Aerobic, soustředění kroužků, 4 100 korun
Ikona bluesového umění nizozemský zpěvák a skladatel Hans Thee-
sink Foto: Václav Weber

Již téměř legendární kapela Blooger z Mariánských Lázní

LETNÍ TÁBORY DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE V BÍLINĚ
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Dům dětí a mládeže Bílina získal fi nanční částku 50 tisíc korun 
od Nadace ČEZ. Tato částka poslouží na výrobu obleků pro 
skupiny Cik-Cak a Caviky v rámci projektu „Aerobic – Dům 
dětí a mládeže Bílina“, který je realizován ve spolupráci s Na-
dací ČEZ.

Statistiky přinášejí různá čísla. Ukazují například počty na-
rozených dětí, zemřelých lidí či čísla svateb a rozvodů.

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

Cik-Cak a Caviky oblékne ČEZ

V Bílině mírně přibylo obyvatel

Zmiňovaný projekt 
je v DDM Bílina při-
pravován již druhým 
rokem.

V uplynulém školním 
roce se skupiny zúčastnily celkem 
17 soutěží a přivezly z nich osm-
náctkrát 1. místo, devětkrát 2.mís-
to a dvakrát 3.místo. Největším 

úspěchem byl bezesporu postup 
na Mistrovství ČR v Aerobik Te-
am Show.

Popiska: Ředitel elektráren Led-
vice a Počerady František Strach 
předává šek ředitelce DDM Bílina 
Kristě Sýkorové

Vlasta Vébr

Pokud jde o narozené děti, 
od ledna do července se jich na-
rodilo 73. Převažovala děvčátka, 
kterých na svět přišlo 42. Chlap-
ců se na cestu životem vydalo 31. 
V Bílině se stále udržuje tradice 
vítání občánků. Koná se čtvrtlet-
ně, vždy v březnu, červnu, září 
a v prosinci. Letos Bílina přiví-

tala zatím 16 dětí. Osm v březnu 
a osm v červnu.

Přibližně stejný počet lidí za tu-
to dobu zemřel. Od začátku roku 
opustilo tento svět 74 bílinských 
občanů.

Přesto v letošním roce obyvatel 
mírně přibylo, a to vlivem migra-
ce. Z Bíliny se sice odstěhovalo 

161 lidí, ale 188 si ji zvolilo jako 
své trvalé bydliště. V současnosti 
má tedy Bílina přesně 16 010 oby-
vatel.

Statistika svateb a rozvodů, 
jichž byla Bílina zatím v tomto 
roce svědkem, není příliš licho-
tivá. Za první pololetí uzavřelo 
sňatek 30 párů, ze společné cesty 
jich sešlo 24.

V minulých letech nebyl tento 
poměr o mnoho lepší. Za posled-
ních pět let se pouze jednou po-
čet rozvodů udržel pod polovinou 
sňatků nově uzavřených. To bylo 
v roce 2004, kdy si své ano řeklo 
131 dvojic, a společné žití se roz-

hodlo ukončit 46 manželských pá-
rů. Nejhorší bilanci si drží v tomto 
aspektu rok 2005, kdy se na 121 
spojených párů rozdělilo 78 dvo-
jic.

Je hezké, když manželství vydr-
ží. Oceňuje to i bílinský Městský 
úřad svými gratulacemi k výročí. 
Bílina tak viděla oslavu svateb 
stříbrných, rubínových, zlatých, 
perlou byla diamantová svatba. 
Jako poslední jsme mohli zazna-
menat svatbu zlatou. Tento víkend 
Městský úřad přivítá další man-
žele, kteří spolu jsou již 50 let, 
a oslaví tedy s nimi zlatou svatbu.

Jana Karlová

ilustrační foto
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁRT KYSELKA

25. července, 17.00 hodin
KONCERT

PRO KAMERUNSKÉ KOZY
Na koncertě vystoupí Aleš Brichta s ka-

pelou (Praha), Blue Rocket (Teplice), Th e 
Chruščov (Ústí nad Labem), Jablkoň (Pra-
ha), Grock (Bílina), Hewer (Plzeň) a revival 

kapely Judas Priest revival (Praha), Red 
Hot Chili Peppers revival (Praha). Vstupné 

v předprodeji 120 Kč; na místě 160 Kč. 
Předprodej vstupenek od 22. 6. 2009.

LETNÍ KINO KYSELKA
23. a 24. července, 21.30 hodin

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
USA/Komedie. České titulky.

Na hledání nejlepšího kamaráda není ni-
kdy pozdě! Hrají: Paul Rudd, Jason Segel, 

Rashida Jones, Jon Favreau…
Vstupné: 70 Kč , 105 minut

FILMOVÁ HOROROVÁ NOC
31. července, 21.30 hodin

KRVAVÝ VALENTÝN
USA/Horor. České titulky

Jízda do pekel právě začíná…
Hrají: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr 
Smith…, Vstupné: 70 Kč, 101 minut

31. července, 23.15 hodin
PÁTEK TŘINÁCTÉHO 

USA/Horor. České titulky.
Hrají: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, 

Amanda Righetti…, Vstupné 70 Kč
98 minut

KINO HVĚZDA
28. a 29. červenec, 19.00 hodin
HANNAH MONTANA

USA/Rodinná hudební komedie. Český 
dabing. Co se stane, když popová hvězda 

pozná skutečný život v Tennessee.....
Hrají: Miley Cyrus, Emily Osment, Margo 
Martindale…, Vstupné: 70 Kč, 102 minut

30. červenec, 18.00 hodin 
NOC V MUZEU 2

USA/Komedie. Český dabing.
Světla zhasla, dobrodružství začíná... 

Hrají: Ben Stiller, Amy Adams, Johan Hill, 
Owen Wilson, Robin Williams…

Vstupné: 65 Kč, 107 minut

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. července – 25. srpna

VÝSTAVA VELKOFORMÁTO-
VÝCH FOTOGRAFIÍ Z ČÍNY

Výstava velkoformátových fotografi í nejen 
přírodních krás z Číny.

Pořadatel výstavy Čínská ambasáda Praha
Vstupné: dospělí 20 Kč, senioři, studenti, 

děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
2. července – 25. srpna

ZDEŇKA MALÁ – OBRAZY 
Prodejní výstava abstraktních obrazů 

ústecké výtvarnice Zdeňky Malé
Vstupné dobrovolné

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP

23. a 24 července, 21.30 hod.
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ

Peter Klaven (Paul Rudd) má krás-
nou snoubenku, skvělou práci a jeden 
zdánlivě nepatrný problém. Postrádá 
nejlepšího kámoše, který by mu šel 
na svatbu za svědka. Komedie Johna 
Hamburga (Riskni to s Polly) potvr-
zuje, že zatímco malí kluci si doživot-
ního kamaráda najdou celkem hravě, 
těm velkým to tak snadno nejde. Při-
tom by Zooey (Rashida Jones) měla 
být vlastně šťastná, že se její Peter 
nepofl akuje s kumpány po nocích 
po hospodách, ani nehatí společné 
víkendy výpravami s chlapy na fotbal. 
Ona šťastná je, ale jen do okamžiku 
vyřčení osudové otázky: „A koho si 
vezmeš za svědka, miláčku?“ V tu 
chvíli si Peter uvědomí, že žije v chla-
půprostém prostředí a začne to oka-
mžitě řešit. Jak už to tak bývá, když 
jdete do něčeho s vervou, ne vždycky 
se to podaří, a tak Peter absolvuje sé-
rii ponižujících (a pro diváky velmi 
zábavných) setkání, bohužel s nulo-
vým výsledkem. Když už se zdá, že si 
za svědka bude muset vzít vlastního 
otce (který jím navíc lehce pohrdá), 
přihraje mu osud do cesty lehce podi-
vínského samorosta Sydneyho Fifea 
(Jason Segel). Možná proto, že jsou ti 
dva naprosto odlišní, vytvoří se mezi 
nimi neuvěřitelně pevné pouto, které 
znají jen pravá přátelství. Bohužel, 
v životě není nikdy nic ideální, a tak 
se Peterův nový nejlepší kámoš brzy 
stane trnem v oku naštvané nevěsty, 
na kterou má její budoucí manžel na-
jednou čím dál méně času. 

28. a 29. července, 19.00 hod.
HANNAH MONTANA

Walt Disney Pictures přinášejí v ex-
travagantním celovečerním fi lmu 
na stříbrné plátno televizní fenomén 
ze stanice Disney Channel. Miley 
Stewart (Miley Cyrus) se snaží stí-
hat školu, přátele a ještě svou tajnou 

identitu, popovou hvězdu. Když stou-
pající popularita Hannah Montany 
hrozí tím, že ovládne celý její život, je 
ochotna to podstoupit. Její otec (Bil-
ly Ray Cyrus) ji proto odveze domů 
do Crowley Corners v Tennessee, aby 
poznala skutečný život, čímž spus-
tí dobrodružství plné takové dávky 
legrace, smíchu a romantiky, že si to 
ani Hannah Montana nedokázala 
představit.

30. července, 18.00 hod.
NOC V MUZEU 2

V muzeu Smithsonian institut 
ve Washingtonu nastala noc. Strážci 
odešli domů, světla zhasla, dětští ná-
vštěvníci jsou doma ve svých poste-
lích... Přesto je v „prázdném“ muzeu 
podivný šramot. Bývalý noční hlí-
dač Larry Daley (Ben Stiller) je opět 
zatažen do těžko představitelného 
dobrodružství, ve kterém ožívá sama 
historie. Příběh začíná ve chvíli, kdy 
Larry opustil bídně placenou práci 
hlídače v muzeu a stal se žádaným vy-
nálezcem. Zdá se, že má konečně vše, 
po čem touží, přesto mu v životě něco 
schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, 
tam kde to měl rád, kde kdysi zažil 
neopakovatelnou magickou noc. Lar-
ry netuší, že mezi tím jsou jeho nej-
oblíbenější exponáty (a zároveň jeho 
nejlepší kamarádi) už považovány 
za zastaralé. A tak zabaleny v bednách 
čekají na odvoz do ohromných depo-
zitářů v největším muzeu na světě, 
v muzeu Smithsonian ve Washing-
tonu. Jejich další osud je tak náhle 
velmi nejistý - tedy jen do chvíle než 
jeden z nich, miniaturní kovboj Jede-
diah (Owen Wilson), zavolá Larrymu 
a popíše mu hrozící katastrofu.

Egyptský vládce Kahmunrah (Hank 
Azaria) je po třech tisíciletích spánku 
v prachmizerné náladě. S trojicí nej-
nenáviděnějších přisluhovačů světa, 
jmenovitě carem Ivanem Hrozným 
(Christopher Guest), císařem a vo-
jevůdcem Napoleonem Bonaparte 
(Alain Chabat) a mafi ánem Al Ca-
ponem (Jon Bernthal) zmobilizují 
všechny své přívržence a plánují pře-
vrat, při kterém ovládnou nejdříve 
muzeum Smithsonian a pak rovnou 
i celý svět. Rozhněvaný Larry rych-
le přijíždí do Washingtonu. Při své 
záchranné misi potká několik výji-
mečných nových přátel: excelentního 

Alberta Einsteina, čestného Abraha-
ma Lincolna i naprosto okouzlující 
exponát - nezkrotnou Amelii Earhar-
tovou (Amy Adams), jež v Larrym 
probudí jeho ztracený smysl pro 
dobrodružství a zábavu. Po boku se 
starými kamarády jako jsou Teddy 
Roosevelt (Robin Williams), Octavi-
us (Steve Coogan), Sacajawea (Mizuo 
Peck), Attila Hun (Patrick Gallagher) 
a neandrtálci se Larry nezastaví před 
ničím, a dříve než se rozední, nastolí 
v muzeu pořádek. 

31. července, 23.15 hod.
PÁTEK TŘINÁCTÉHO

Země v okolí letního tábora Crys-
tal Lake je nasáklá krví. Deset dílů 
kultovního hororu Pátek třináctého 
si vybralo svou daň v podobě životů 
mnoha teenagerů, kteří byli v ne-
správný čas na nesprávném místě. 
Deset dílů také zcela vyčerpalo scená-
ristickou invenci, takže zpočátku vý-
borná hororová série nabírala čím dál 
negativnější nádech. Dvacet devět let 
po jedničce proto spojili síly produ-
kující Michael Bay a režírující Marcus 
Nispel, kteří už dokázali resuscitovat 
Texaský masakr motorovou pilou, 
a natočili legendární horor znovu.

„Když točíte takový fi lm, musíte se 
sami sebe zeptat: Jaká síla nutí lidi 
dívat se na tyhle horory pořád doko-
la? A pak jim místo odpovědi dát to, 
co chtějí, ale ne přesně to, co očekáva-
jí. Pak je to bude bavit,“ říká režisér 
Markus Nispel. Podle legendy masa-
kr u Crystal Lake odstartovala nepo-
zornost instruktorů letního tábora, 
kteří si nevšimli topícího se mentálně 
postiženého chlapce Jasona Vorhe-
ese. Ve snaze pomstít synovu smrt 
vzala truchlící matka spravedlnost 
do vlastních rukou a začala milé 
vychovatele nemile likvidovat. Když 
byla nakonec i ona poslána do pekla, 
převzal její práci utopený synáček. 
Tenhle příběh si ve zkratce připo-
meneme ještě před úvodními titul-
ky a vypráví si ho i parta teenagerů, 
která do téhle oblasti zavítá. Vzhle-
dem k tomu, že je nenapadne nic 
„rozumnějšího“, než děsivou lokalitu 
prozkoumat a přenocovat v ní, asi tu-
šíte, jak to s nimi nakonec dopadne. 
Pár týdnů nato sem přijede sympaťák 
Clay, který pátrá po zmizelé sestře. 
Vzhledem k tomu, že jde o členku 
nešťastné partičky, musí vám být Cla-
ye a jeho zoufalého snažení upřímně 
líto. Litovat naopak není třeba bez-
prizorního Jasona, jemuž se pod ostří 
mačety blíží další skupinka rozjíve-
ných teenagerů, kteří si chtějí užít 
víkend v divočině a netuší, že za to 
zaplatí tu nejvyšší cenu.
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Peter Lipa je bezesporu nejvý-
znamnější osobností slovenského 
jazzu s kořeny především v blues 
a soulu. „Hraji jazz i blues, proto-
že to patří k sobě, je to nerozlučně 
spjaté. Začal jsem ale s blues, po-
kud se to tak dá říct. Jednak je jed-
nodušší a jednak je starší a tvoří 
základní kámen jazzu.“

Do Bíliny přijel s bluesovou kape-
lou, se kterou sklidil před bílinským 
publikem úspěch, ale spolupracuje 
i s jinými hudebními skupinami: 
„Spolupracuji s různými kapelami 
a ty změny a spolupráce s různými 
lidmi jsou pro mě velmi důležité. 
S novými lidmi dostávám nové ná-
pady, transformuju se a udržuje mě 

to v aktuálním dění.“
S blues ani jazzem však tento ro-

dák z Prešova nezačínal: „S jazzem 
se v podstatě nedá začínat. Člověk 
nejdříve musí hrát o mnoho jedno-
dušší hudbu, aby se naučil, jak fun-
guje, a pak teprve přistupovat k blu-
es či jazzu. Takže i já jsem začínal 
s populární hudbou, rock´n´rollem 
apod. Na tom jsem se učil. Když 
jsem začal hrát jazz, tak jsem se 
dlouhou dobu pohyboval v tradič-
ním jazzu, protože je jednodušší, 
a jen postupně přecházel k složitější 
muzice.“

Největší vliv na začátky Petera 
Lipy měl americký černošský zpě-
vák Ray Charles: „Když jsem se 

seznámil s jeho hudbou, začal jsem 
se o blues a jazz daleko více zají-
mat. Studoval jsem vlivy, na jejichž 
základě začal on zpívat. Nejvíc mě 
vůbec ovlivnili američtí černošští 
zpěváci, ale i Angličané jako např. 
Joe Cocker jsou vynikající.“

Příznivci Petera Lipy se mohou 
těšit i na novou desku, ze které za-
tím vydal singl Lipový květ. Text 
ke skladbě napsal Milan Lasica. 
Pokud vše dobře půjde, mohla by 
deska spatřit světlo světa ještě letos. 
Její název však zatím není ještě jas-
ný: „Název desky ještě nemám, ale 
je tam jedna písnička, která vzpo-
míná na události z roku 1968. To-
mu desku možná zasvětím, uvažuju 

o názvu 68, ale ještě nejsem defi ni-
tivně rozhodnutý.“

V Bílině byl tento skladatel a zpě-
vák poprvé. Podle ohlasu ho tu fa-
noušci rádi přivítají i příště.

Jana Karlová

Peter Lipa před bílinským publikem jako bluesman
Jedním z hlavních taháků bluesového festivalu na Kyselce jistě byl slovenský zpěvák a skladatel Peter 
Lipa. Do Bíliny přijel se svou kapelou Peter Lipa blues band, jejíž součástí je i výborný harmonikář 
Erich Boboš Procházka. Dalšími členy kapely byli kytarista Štefan Lengyel, bubeník Igor Sabo a kla-
vírista Roland Kánik.

 Slovenský bluesman Peter Lipa při 
vystoupení Foto: Václav Weber

Bílinských 1417 osob bez práce 
tvořilo ke 30. 6. podíl 19 % z cel-
kových 7524 nezaměstnaných 

v okrese a Bílina se tím řadila 
na druhé místo. Okresní ÚP vyka-
zoval v Bílině míru nezaměstna-

Nezaměstnanost v Bílině se v posledních měsících nemění
Pokud někdo navštívil v červnu okresní Úřad práce (ÚP) a uchá-
zel se o místo v Bílině, nabízelo se mu 15 míst oproti květnovým 
17. Těchto 15 míst představovalo necelých 8 % z celkových 195 
volných míst v okrese. Počet nezaměstnaných lidí z Bíliny evido-
vaných na ÚP byl jak v květnu, tak v červnu stejný.

Sem na Úřad práce chodí 1417 uchazečů o místo z Bíliny

V minulém čísle Bílinského zpravodaje vy-
šlo chybné datum konání koncertu skupiny 
Nazareth. Koncert se uskuteční 29. 8. 2009.

Rocková Bílina Open Air aneb legendy 
světové rockové scény v severních Če-
chách! Zveme Vás na letní Open Air Festi-
val ROCKOVÁ BÍLINA v termínu Sobota 
29. 8. 2009 v Bílině (u Mostu) / Letní amfi te-
átr Kyselka, v rámci kterého jako na jediném 
letošním letním Open Air Festivalu vystou-

pí legendy světové rockové scény, skotští rockeři NAZARETH a KEN 
HENSLEY, člen legendárních anglických rockerů URIAH HEEP, se 
svou doprovodnou skupinou. Jako další se představí renomovaná praž-
ská hard rocková skupina VOTCHI, teplická jižansky rocková stálice 
BLUE ROCKET a místní předskupiny.

Open Air Festival ROCKOVÁ BÍLINA si dal za úkol umožnit všem 
správným rockerům zakončit letní festivalové a výletní měsíce pořádnou 
dávkou rockové hudby s puncem legend a hvězd světové scény. Užijte si 
všechny světové hity NAZARETH a URIAH HEEP v kombinaci s krás-
ným prostředím a dobrým pitím či jídlem. Proto zveme všechny správné 
rockery a rockerky, ať se přijdou pobavit do krásného zeleného letního 
areálu Kyselka v Bílině, který poskytne návštěvníkům festivalu všechen 
potřebný standard pro prožití krásného večera v přírodě . Hned vedle se 
nachází autokemp a koupaliště, kde si můžete pronajmout chatičku, vy-
koupat se a prožít krásný aktivní víkend v Bílině. A kdo nechce opravdu 
hnít, může si udělat krásný výšlap na dominantu bílinského údolí, krásný 
kopec Bořeň, který je ojedinělý svým tvarem alá třetihory a krásným vý-
hledem do dalekého okolí.

Vstupné předprodej : 790,– Kč + poplatky / 890,– Kč na místě

Nazareth zahrají v Bílině

nosti 13,04 %, nepatrně vyšší než 
11,94 % v okrese.

Jedním z důvodů vysoké neza-
městnanosti je velký počet nekva-
lifi kovaných uchazečů. Tiskový 
mluvčí ÚP Mgr. Tomáš Raichl 
uvádí důvod: „Tady na severu byl 
jednoznačně preferovaný těžký prů-
mysl, tehdy s minimálními nároky 
na kvalifi kaci. V průběhu 90. let pak 
řada těchto nekvalifi kovaných míst 
zanikla, ale lidé původně zaměstna-
ní na těchto místech zůstali. Takže 
podíl nezaměstnaných se základním 
školním vzděláním tu dlouhou dobu 
byl přes 50 %.“

V současnosti toto číslo kleslo 
těsně pod 50 %, bohužel proto-
že vlivem krize přicházejí o práci 
i kvalifi kovaní lidé.

Krize však měla na umístění celé-
ho okresu v žebříčku nezaměstna-

nosti paradoxně příznivý vliv, což 
opět vysvětluje pan Raichl: „Okres 
na tom není zas tak špatně, protože 
zde nedošlo k žádnému hromadné-
mu propouštění jako jinde. Napří-
klad fi rmy na Bílinsku, jako sklárny 
v Chudeřicích, se snaží si své za-
městnance udržet, protože o několik 
let dříve měly problém sehnat lidi 
a zapracovat je. Takže teď se jich 
nechtějí zbavovat a snaží se tyto do-
časné problémy nějak překlenout.“ 
Jedinou výjimkou, kde k hromad-
nému propouštění došlo, byl hosto-
mický Crystalex. Tam bylo na pře-
lomu roku propuštěno 136 lidí.

Doufejme, že krize brzy odezní, 
volných míst, kterých je v součas-
nosti oproti loňskému roku pouhá 
čtvrtina, opět přibude a nezaměst-
nanost se sníží.

Jana Karlová
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Rada města Bíliny na své 14. schůzi konané 
dne 8. 7. 2009 mimo jiné:

Schválilo:
Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina a pí Pavlí-
nou Šauerovou ve výši 5 tis. Kč 
na startovné a jízdné spojené 
s účastí na šipkařských soutě-
žích. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Klubem rybolovné techniky 
Bílina ve výši 5 tis. Kč na účast 
Denisy Králové na Mistrovství 
světa juniorů 2009 ve Švýcar-
sku. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Asociací nositelů legionář-
ských tradic ve výši 5 000 Kč 
a s Občanským sdružením 
na záchranu kostela sv. Prokopa 
v Mukově a ostatních kulturních 
hodnot obce ve výši 20 tis. Kč. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a SK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 
5 tis. Kč na Mezinárodní pře-
chod Krkonoš pro sportovce se 
středně těžkým mentálním po-
stižením, který se uskuteční 10. 
- 12. 9. 2009.   

Navýšení rozpočtu odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví pro 
Klub důchodců II ve výši 10 tis. 
Kč z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organi-
zací na úhradu dopravy. 

Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
ve výši 6 tis. Kč z Programu 
podpory kultury a literárního 
fondu na akci školní akademie 
žáků. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Podkrušnohorským gymnázi-
em, Most, příspěvková organi-
zace ve výši 30 tis. Kč na vy-
malování prostor tělocvičen 
na pracovišti v Bílině. 

Žádost ZUŠ Bílina o čerpání fi-
nančních prostředků z investič-
ního fondu ve výši 158 393 Kč 
na zakoupení interaktivního 
systému.

Žádost MŠ Čapkova o čerpání 
finančních prostředků z inves-

tičního fondu ve výši 84 000 Kč 
na zakoupení plynového sporá-
ku.

Podání projektové žádosti 
na uspořádání adventních kon-
certů v r. 2009 s možností za-
pojení dalších projektových 
partnerů, max. výše dotace činí 
15 000 euro, z toho spoluúčast 
města 15 %.

Úpravu ceníku KC Kaskáda 
za užívání veřejného prostran-
ství při pořádání kulturních ak-
cí města s okamžitou platností, 
dle varianty č. 1 zpracované KC 
Kaskáda.

Stanovisko bytové komise dle 
zápisu ze dne 29. 6. 2009.

Bytový pořadník na II. pololetí 
2009, dle předloženého návrhu.

Zvýšení nájemného dle zákona 
č. 107/2006 Sb. ve všech by-
tech ve vlastnictví města Bíliny 
a zvýšení smluvních sazeb, tím 
se mění sazba za 1m2 podlaho-
vé plochy bytu od 1. 1. 2010 
takto: 
z 19,30 na 25,18 Kč
z 17,98 na 25,18 Kč
z 20,00 na 25,18 Kč
z 25,00 na 25,18 Kč /vyjma by-
tů Mírové náměstí 47, 48/
a nájemné u nově uzavřených 
nájemních smluv od 1. 8. 2009 
je stanoveno dle nových sazeb.

Provedení stavební úpravy 
bytových jednotek č. 2 a č. 3 
na adrese Mírové náměstí 87, 
Bílina. Náklady spojené s úpra-
vou uhradí nájemci. Ve smlou-
vě bude ujednáno, že není nárok 
na kompenzaci úprav v těchto 
bytech.

Zrušila:
Termíny konání schůze Rady 
města Bílina ve dnech 29.7. 
a 12.8. a schválilo konání schů-
ze rady města dne 5. 8. 2009. 

Rozhodla:
Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – Pra-
vidla pro přípravu a zadávání 
zakázek malého rozsahu měs-
tem Bílina na akci:
• „Vybavení sborovny ZŠ 

Aléská nábytkem“ firmě 

VINT s.r.o. (vybavení sbo-
rovny a pracovní místnosti 
a firmě CHYTRÉ ŽIDLE, 
spol. s. r. o. (sedací nábytek) 
jako specializované zakáz-
ky.

• „Vybavení učebny hudební 
nauky v ZUŠ Bílina interak-
tivním systémem“ firmě AV 
MEDIA a.s. jako jedinému 
uchazeči.

• « MŠ Aléská Bílina – vý-
měna dlažby na chodbách 
a v šatnách» jedinému ucha-
zeči a to firmě Alpin Mont 
Servis s.r.o. Dubí.

• « Oprava částí komunikací 
v k. ú. Bílina» je nabídka fir-
my Vodohospodářské stavby 
s.r.o. Teplice. 

• «Oprava fasády – Mírové 
náměstí č.p. 21 u dětského 
hřiště» je nabídka firmy Al-
pin Mont Servis s.r.o. Dubí. 

• «MŠ Čapkova Bílina – opra-
va oplocení vč. podezdívky» 
je nabídka firmy KP servis s. 
r. o. Most. 

• «ZŠ Za Chlumem Bílina – 
výměna dlažby na chodbě» 
je nabídka firmy Žejdlík Jo-
sef Bílina. Druhou v pořadí 
je nabídka firmy KP servis 
s.r.o. Most.

• „Vybudování dohlížecího ka-
merového systému na mobil-
ní služebnu Městské policie 
Bílina“, firmě MKDS BESY, 
s. r. o., Praha 5, 

• « ZŠ Lidická- výměna vcho-
dových dveří - druhý kus 
», firmě Šarközi se sídlem 
v Chomutově

• „Výměna pískové filtra-
ce v plavecké hale – ha-
várie “ firmě GHC invest 
s.r.o. za nabídkovou cenu 
271 232 Kč. 

Vypsat výběrové řízení na za-
kázku malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007:na akci:
• „Oprava parkoviště v ulici 

Fügnerova“.
• „Celková oprava střechy – 

Mírové náměstí č.p. 87“

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města 

schválit:
Finanční dotaci v celkové výši 
750 000 Kč pro obce postižené 
povodněmi s tím, že zastupi-

telstvo města rozhodne, kterým 
obcím bude dotace poskytnuta.

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení s tím, že ve-
doucí odboru nemovitostí a in-
vestic zařadí opravu (rekon-
strukci) autobusové zastávky 
u kulatých garáží do návrhu 
plánu investic na rok 2010, 
pokud nebudou volné finanční 
zdroje ještě v r. 2009.

Splnění usnesení s tím, že ve-
doucí ONI zařadí rekonstrukci 
Litoměřické ulice do návrhu 
plánu investic na rok 2010, 
pokud bude nejpozději do I. 
čtvrtletí r. 2010 vypracována 
projektové dokumentace se za-
pracováním komplexního plánu 
bezbariérových tras.

Splnění usnesení , kterým bylo 
místostarostovi města uloženo 
zajistit studii na opravu hřiš-
tě v Kmochově ulici a uložilo 
tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího ONI vypsá-
ním výběrového řízení na mul-
tifunkční hřiště do částky jed-
noho milionu korun vč. DPH.  
       
Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit právní vyjádře-
ní k vyřešení majetkových zále-
žitostí v případě zrušení obecně 
prospěšné společnosti Bílinské 
lázně. 

Zápis ze sociálně zdravotní ko-
mise ze dne 10. 6. 2009 a zápis 
z lázeňské komise ze dne 26. 6. 
2009. 

Vyjádření právního zástupce 
města k uzavírání smluv o dílo, 
ve kterých se uvádí, že údaje 
uvedené ve smlouvě jsou před-
mětem obchodního tajemství. 

Vyhodnocení bytového pořad-
níku za I. pololetí 2009.

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)
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Čistě abstraktní však tyto obrazy 
nejsou: „Původně jsem chtěla vzít 
opravdu jen abstraktní obrazy, 
ale nakonec mohou návštěvníci 
zhlédnout i kresby s realistickými 
prvky. Je na nich např. realistic-
ký určitý prvek, který se nalézá 
na abstraktním pozadí,“ popisuje 
charakter vystavovaných obrazů 
autorka a přidává své motto, kte-
rým se při tvorbě řídí, „nemaluji 
to, co vidím, ale jak já to vidím.“

Z. Malá se narodila v roce 1947 
v Litoměřicích. V současnosti žije 
a tvoří v Ústí nad Labem. Věnu-
je se olejomalbě, kresbě, grafi -
ce a sochařství. Od roku 1993 
je členkou Sdružení výtvarníků 
SPOLU. Do výtvarného studia 
se pustila v roce 1988 v ateliéru 

akademického malíře L. Lapáčka. 
Poté pokračovala na severočeské 
Lidové konzervatoři a v ateliéru 
akademického malíře P. Bergra.

Tato malířka má ráda především 
čisté barvy bez přídavků nebo mí-
sení. Nejvíce ji lákají žlutá a červe-
ná. Bílinská výstava je zaměřená 
zejména na přírodu, dominuje lis-
tí. Autorka nemaluje krajiny jako 
takové, vybírá si reálné fragmenty, 
jako např. právě listy, vkládané do 
pozadí svého prožitku, vyjádřené-
ho abstraktní malbou či kresbou.

Tato umělkyně absolvovala již 
mnoho samostatných i společných 
výstav např. v rodných Litoměři-
cích, Krupce, Chomutově, Ústí, 
ale i na několika místech ve Víd-
ni. Dvě společné výstavy obrazů 

s výtvarným sdružením SPOLU 
měli možnost zhlédnout i občané 
Bíliny. Samostatnou výstavu má 
paní Malá v Bílině poprvé.

Vstupné na bílinskou výstavu 
je dobrovolné. Výstava je pojata 
jako prodejní, takže návštěvníci 
mají možnost si obrazy zakoupit. 

Jen případní zájemci o sochař-
ské umění autorky se v Bílině 
zatím nedočkají. Sochy budou mít 
v nejbližší době šanci obdivovat 
v zámeckém parku v Doksanech, 
kde 25.7. autorka otevře expozici 
vernisáží.

Jana Karlová

Příznivci abstraktní tvorby si o prázdninách mohou přijít na své. 
Galerie pod Věží hostí od 2. července do 25. srpna výstavu abs-
traktních obrazů výtvarnice Zdeny Malé.

Dva obrazy Zdeny Malé v Galerii pod Věží. Foto: Václav Weber

Český Podací Ověřovací Informač-
ní Národní Terminál je projektem, 
který by měl zredukovat přílišnou 
byrokracii ve vztahu občan – veřej-
ná správa. A svůj účel plní. Lidé zde 
mohou získat během několika minut 
výpis z katastru nemovitostí, z ob-
chodního a živnostenského rejstříku 
a rejstříku trestů. Prostřednictvím 
CzechPOINTU lze také učinit podá-
ní Živnostenskému úřadu k založení 
živnosti a další služby.

Kam s odpadem? 

Obyvatelé našeho města mají ně-
kolik možností, kam mohou odklá-
dat odpad. Jak již bylo v Bílinském 
zpravodaji několikrát uveřejněno, 
kromě klasických sběrných nádob 
o obsahu 110 l, sběrných nádob 
na separovaný komunální odpad 
(papír, plasty, sklo a v některých 
lokalitách i bioodpad) a odpadko-
vých košů na veřejných prostran-
stvích, vznikla otevřením sběrného 
dvora v areálu MTSB další mož-
nost, kam lze odkládat ostatní i ne-
bezpečný odpad. Sběrný dvůr je 
určen pro fyzické osoby i pro oso-
by právnické a fyzické oprávněné 
k podnikání. Občané města Bíliny 

mají možnost zde bezplatně uklá-
dat odpad jakéhokoliv charakteru 
do hmotnosti cca 300 kg na osobu. 
Městské technické služby Bílina 
navíc nabízejí občanům službu na 
telefon (417821580), tj. odvoz ob-
jemného odpadu do 300 kg na za-
volání za poplatek od 20 – 200 Kč 
(podle počtu kusů či objemu). Zde 
přichází v úvahu např. nepotřebný 
nábytek, televize, lednice, pračka, 
odpad vzniklý při rekonstrukci by-
tu či domu, atd. Podnikatelé mo-
hou uzavřít s MTSB písemnou 
smlouvu a poté využívat systém 
nakládání s odpady, který je zde 
nastaven obecně závaznou vyhláš-
kou, dále mohou ukládat odpady 
na výše zmíněný sběrný dvůr (za 

poplatek dle ceníku) nebo využí-
vat jiná zařízení určená k odstra-
ňování odpadů v souladu se záko-
nem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších záko-
nů, v platném znění.

A jaké mohou být 
důsledky porušování
právních předpisů? 

 Způsob nakládání s odpady kon-
troluje Odbor životního prostředí 
MěÚ Bílina, Městská policie Bílina 
i Česká inspekce životního prostře-
dí. V případě zjištěného porušení 
platné obecně závazné vyhlášky 
o systému nakládání s odpady fyzic-
kou osobou se přistoupí k sankcím 

dle zákona č. 200/1990 Sb, o pře-
stupcích, v platném znění, kdy 
lze uložit pokutu do výše 50 000 
Kč a § 69 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, 
kdy lze za odložení autovraku ulo-
žit pokutu až do výše 20 000 Kč. 
V případě porušení zmíněného 
zákona o odpadech právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání bude 
správní orgán postupovat dle § 66 
tohoto zákona, kde se stanovují po-
kuty za porušení ustanovení záko-
na o odpadech, které mohou dosáh-
nout výše v řádech milionů Kč.

Dana Novotná, 
odbor životního prostředí

„U nás CzechPOINT funguje od 
ledna 2009, je to dobrá věc, lidé 
o tyto služby mají zájem. Lidé si 
nejčastěji nechávají vydat výpis 
z karty řidiče a z katastru nemo-
vitostí,“ uvedla starostka Hrobčic 
Božena Zemanová. Podobně je 
tomu i v Hostomicích. Zde termi-
nál funguje od ledna 2008. „Lidé 
hodně využívají možnosti výpisu 
z katastru a nebo z obchodního 
rejstříku. 

Výpis z katastru nemovitostí lze 
požadovat na základě listu vlastnic-
tví nebo podle seznamu nemovitostí. 
Pokud žadatel žádá výpis podle lis-
tu vlastnictví, musí znát katastrální 
území a číslo listu vlastnictví. Pokud 
žadatel žádá o výpis podle seznamu 
nemovitostí, měl by znát katastrální 
území včetně parcelního čísla poža-
dované nemovitosti, jedná-li se o po-
zemek, nebo stavební parcelu. Číslo 
popisné, jedná-li se o stavbu.

O výpis z obchodního rejstříku lze 
žádat na základě znalosti IČ obchod-
ní organizace.

Výpis z evidence Rejstříku trestů 
lze vydat osobě, které se výpis týká, 

pouze na základě písemné žádosti. 
Tuto žádost není třeba ručně vypl-
ňovat, klient ji obdrží vyplněnou 
k podpisu předtím, než mu je výpis 
z Rejstříku trestů vydán. Osoba musí 
mít platný doklad totožnosti a musí 
mít přiděleno rodné číslo.

Podání živnostenskému úřadu 
k založení živnosti lze podat v listin-
né i elektronické podobě. 

Za výpis z rejstříku trestů lidé 
zaplatí 50 korun. Výpis z katastru 
nemovitostí, obchodního a živnos-
tenského rejstříku či výpis trestných 
bodů řidičů stojí 100 korun za první 
stranu a 50 korun za každou další. 

Pavlína Nevrlá

Kontaktní místo, na kterém lze získat výpis hned z několika rejst-
říků, se stalo již běžnou součástí úřadů obcí na Bílinsku. Takzvaný 
CzechPOINT funguje v Hostomicích, Hrobčicích a  Měrunicích. 

CZECHPOINT SE JIŽ ZABYDLEL I V OBCÍCH

Město Bílina informuje občany a fi rmy

Abstrakce i realismus v Galerii pod Věží
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V soutěži mužů na prvním místě 
skončilo družstvo dobrovolných 
hasičů z Lhenic s úžasným časem 
18,28 vteřin. Jen o tři setiny sekun-
dy za nimi skočili domácí hasiči 
ze Štrbic a na třetím místě, opět 
velmi těsným rozdílem, skončili 
soutěžící z Touchovic. Celkem se 
noční soutěže mužů zúčastnilo 23 
družstev.

V soutěži žen byly nejúspěšnější 
hasičky z Křešic. S časem 24,20 
obsadily první místo. Za nimi 
se umístili, s časem 27,63 ženy 
z Lhenic a třetí doběhly hasičky 
z Dřemčic v čase 28,00.

Šrbičtí hasiči oslavují výročí své-
ho založení v průběhu celého roku. 
V minulých měsících již proběhlo 
velké setkání členů, schůze, kde 
členové převzali pamětní listy, 13. 
ročník Krušnohorské ligy a soutěž 
mládeže. 

Trocha historie
Výročí založení sboru dobro-

volných hasičů se slaví s rokem  
pořízení dnes již historické ruč-
ní, zápřahové 4 kolové stříkačky 
do sboru v roce 1909.
Český sbor v obci vzniká v roce 

1946 a navazuje na  činnost svého 
předchůdce. Již 9. června téhož ro-
ku  sbor úspěšně soutěží na soutě-
ži III. okrsku v Kostomlatech pod 
Milešovkou. V poválečném obdo-
bí představoval jeden z nejlepších 
hasičských sborů tehdejší Župy 
bílinské, pracoval s mládeží, do-
rostem i dospělými.

Jako družstvo se začali zúčast-
ňovat hasičských soutěží od roku 
1982, a to pod vedením velitele 
Václava Vlčka. Prvního výrazného 
úspěchu dosáhli v roce 1985, a to 
na závodech v Měrunicích, kde ob-
sadili 2. místo. Dalším úspěchem 
bylo vítězství na soutěži o Bílin-
skou perlu v roce 1988. Všech-
ny soutěže, kterých se zúčastnili 
do roku 1989 se konaly pouze 
v okrese Teplice a průměrně jich 
absolvovali pět.

V roce 1993 vyrazili poprvé 
na Moravu sbírat zkušenosti a po-
dívat se, jak to dělají jinde. Roku 
1997 dosáhli celkového 3. místa 
ve Velké ceně SH ČMS.

V roce 1995 na svém hasičském 
stadionu pořádali  republikovou 
soutěž „2. Velká cena Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska“, kte-
ré se účastnilo celkem  20 družstev 
mužů a 7 družstev žen.  Do soutěže 
mužů obsadili pouze jedno druž-
stvo, které skončilo na 13. místě.

Hasiči ve Štrbicích žijí zejména 
sportovní činností, jsou zakladateli 
tzv. „Krušnohorské ligy v požár-
ním sportu.“ Tato soutěž se stala 
základní páteří jejich sportovní 
činnosti. Zajišťují provoz elek-
tronické časomíry, kterou sami 
vyrobili a jež je pro tuto soutěž 
nezbytná.

V roce 2003 jsme se stali poprvé 
celkovými vítězi Krušnohorské li-
gy a tento úspěch jsme zopakovali 
ještě v roce 2004 a 2005.

Nejlepší čas na závodech Kruš-

nohorské ligy je z roku 2005, a to 
17,06 s. na sklopné terče a absolut-
ní rekord sboru je 16,95 s. ze závo-
dů ve Světci v roce 2004. Na plnící 

terče je to čas 23,22 s. ze závodů 
v Českém Krumlově.

Zdroj: SDH Štrbice
Pavlína Nevrlá

V rámci oslav stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
Štrbice se 11. července uskutečnil již 8. ročník noční soutěže mužů 
a žen v požárním útoku. Celá akce začala až s úderem desáté hodiny 
večerní. Celý areál tak osvětlovaly jen malé halogeny. Trase, po kte-
ré hasiči běhali k terči, dodávaly světlo pouze zapálené louče.

SOUTĚŽ HASIČŮ SKRYLA TMA

Dobrovolní hasiči ze Štrbic při noční soutěži

K republikovému tur-
naji žákovských přípra-
vek ve fotbale, jehož 
výsledky byly zveřej-
něny v minulém čísle, 
přidáváme nyní ještě 
fotografi e.

Letošní 12. ročník, kte-
rý se konal 20. 6., vyhrá-
lo domácí mužstvo FS 

Bílinští žáci vyhráli turnaj

Vítěžné družstvo FŠ SIAD Bílina: nahoře zleva: trenéři - Jiří Eibl, 
Petr Junek, Soňa Junková, Jiří Bartl a Jan Fryč, uprostřed zleva: 
Kryštof Šebor, Tadeáš Kohler, Lukáš Červený, Saša Ladič, Radek 
Letocha, Štěpán Pulchart, David Hubáček, Martin Raboch, Lukáš 
Trnka, dole: brankář - Patrik Erben foto: Václav Weber

SIAD Bílina. Druhé místo obsadily Bohemians Praha 1905 a z třetí 
příčky se mohl radovat Junior Teplice. V bílinském družstvu hraje 
i nejlepší střelec turnaje Kryštof Šebor. Petr Junek

Foto: Pavlína Nevrlá

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber


