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 Břežánská ulice bude uzavřena  Židovský hřbitov se snad dočká údržby  V Bílině zahrál třetí nejlepší kytarista světa 
 Socha Panny Marie je opět na náměstí  Vyjde nová kniha o Bílině  Sportovcem roku 2009 města Bíliny je Martin Kasal 

Rozsvícení doprovázel bohatý 
kulturní program. Ve dvě hodiny 
se dětem v Kině Hvězda připo-
mněla legenda Vánoc v americké 
animované pohádce podle před-
lohy Charlese Dickense. Od půl 
čtvrté zahrálo Divadlo Matěje 
Kopeckého z Prahy v Městském 
divadle Zimní pohádku o oživ-
lých sněhulácích (viz s. 8). Své 
pěvecké umění předvedla také 
Komořinka ze ZUŠ a Schola 
Viva Bilinensis.

Na výstavě Vánoční medvídci 
ve výstavní síni U Kostela zas 
mohli návštěvníci potěšit oko 
pohledem na plyšové medvědy 
různých druhů a stáří. „Smys-
lem výstavy je, aby si každý ná-
vštěvník vzpomněl na toho svého 
medvídka, takového, kterého měl 
v dětství a kterého třeba schová-
vá někde na půdě. Celá výstava 

je připravená pro dobrou náladu 
jako připomínka dětství a měla 
by přinést všem návštěvníkům vá-
noční pohodu,“ uvedla sběratel-
ka medvídků pořádající výstavu 
Romana Mathausová. K vidění 
zde byli například století brum-
lové,  „občané“ republiky Med-
vídkov a chlupáči vyrobení z pří-
rodních materiálů. Děti si mohly 
také vlastního papírového med-
vídka vybarvit a odnést. Výsta-
va potrvá až do 25. ledna, takže 
medvědí příznivci mají možnost 
si ještě užít.

Mírové náměstí se v průběhu 
odpoledne slušně zaplnilo. Pro-
gramem zde provázel Jiří Balda. 
Asi nejzajímavější částí bylo kro-
mě ztvárnění Betlému dětmi zje-
vení několika Andělů tančících 
na chůdách za zvuků rolniček, 
činelů a zvonků.

Samotnému rozsvícení před-
cházelo slovo starosty Josefa 
Horáčka, který všem popřál pří-
jemné svátky a do nového roku 
hodně úspěchů. Po jeho slovech 
se v šest hodin vánoční strom 
dočkal rozsvícení. Poté přišel 
na řadu velkolepý ohňostroj, kte-
rý se opravdu povedl a zpříjemnil 
již tak milou atmosféru.

Večer si návštěvníci v zaplně-

ném Kostele svatého Petra a Pavla 
poslechli olomouckého spisovatele, 
hudebního skladatele, muzikálo-
vého tvůrce, zpěváka a klavíristu 
Richarda Pachmana, který vyladil 
kostelovou atmosféru na velmi po-
zitivní vlnu.

Každý si jistě den, jímž město do-
stalo vánočního ducha, užil po svém 
a naladil se na příchod nejmilejších 
svátků. Jana Karlová

Mírové náměstí dostalo vánoční nádech. V sobotu 28. 11. se kona-
lo již tradiční rozsvícení vánočního stromu. Odpoledne se objevily 
stánky a vánočním trhům nic nebránilo v rozjezdu. Svůj stánek si 
postavila jako každý rok i Základní škola praktická v Bílině, ZŠ 
Lidická a ZŠ Aléská, které předvedly a za symbolické ceny nabíd-
ly dárkové předměty svých žáků.

Zjevení andělů tančících na chůdách Foto: Václav Weber

Koncert Richarda Pachmana v kostele svatého Petra a Pavla
 Foto: Václav Weber

Závěrečný ohňostroj byl velmi po-
vedený Foto: Jaroslav Egermaier
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Útulek v Jimlíně, kde se soustře-
ďují i nalezená zvířata z Bíliny, má 
pro pejsky a kočičky připravený 
dárek v podobě vánoční akce. V so-
botu 12. prosince se od 10 do 15 
hodin koná vyhodnocení soutěže 
v kreslení „Vánoční stromeček pro 
všechny“, do které se v průběhu lis-
topadu mohly děti zapojit. V jejím 
rámci se mohou pejsci těšit na Vel-
ké Vánoční Venčení: „Předávání 
cen vítězům v útulku bude prová-
zet i nadílka pejskům. Každý bude 
moci  pejsky vyvenčit a obdarovat,“ 
uvedla Jana Keslová z útulku.

Na návštěvníky tak budou čekat 
psi a kočky dychtící po novém ma-
jiteli či alespoň pohlazení. Zvířata 
jistě potěší i krmivo, pamlsky či 
vyvenčení. Připravena je také bo-
hatá tombola, prodej batikovaných 
triček, vánočních věnců a svícnů 
a samozřejmě prohlídka útulku. 
Přijdete? Jana Karlová

Víkendové kontroly MP
Strážníci MP Bílina navázali 

na nedávno provedenou kontro-
lu nočních podniků a heren, při-
čemž se i o víkendu 27. 11. a 28. 
11. zaměřili na výskyt hledaných 
osob, dále osob, jenž pobírají so-
ciální dávky, které namísto náku-
pu potravin zneužívají v hernách 
ke hraní na automatech a v ne-
poslední řadě rovněž na pohyb 
mladistvých osob v podnicích, 
kam tyto osoby mají ze zákona 
zakázán vstup. 

V pátek a v sobotu, bylo hlíd-
kami Městské policie zkontrolo-
váno jedenáct zařízení, přičemž 
strážníci lustrovali 96 osob. Přes-
tože Městská policie v tisku avi-
zovala provádění namátkových 
kontrol v souvislosti s požíváním 
alkoholu mladistvými osobami, 
bylo při kontrolách zjištěno ně-
kolik podnapilých mladistvých 
osob, které včetně dalších opat-

ření byly nakonec předány rodi-
čům. V obdobných kontrolách 
hodlá Městská policie Bílina 
pokračovat i v následujících týd-
nech a měsících. 

 (Foto MP Bílina)

Strážníci u hypermarketu
rozdávali letáky

Městská policie Bílina při 
příležitosti otevření nového hy-
permarketu upozorňovala řidiče, 
kteří  přijeli za nákupy automo-
bilem na skutečnost, že jejich vo-
zidlo není nedobytná pokladna. 
Akce probíhala formou distribu-

ce informačních letáků za stěrače 
vozidel. Blíží se doba předvánoč-
ní nákupní horečky a mnozí řidiči 
v „zápalu boje o dárky“ mnohdy 
ve svých vozidlech ponechají bez 
dozoru své věci, které se pak stá-
vají neodolatelným lákadlem pro 
zloděje. 

Zadržen policejní hlídkou
V policejní cele čeká na ob-

vinění z trestného činu krádeže 
23letý muž, kterého zadržela hlíd-
ka policistů z Bíliny. Pachatel se 
v noci vloupal do zaparkovaného 
vozidla Škoda Octavia, ze které-
ho odcizil box s CD nosiči, re-

fl exní vesty a další 
věci v hodnotě 
přesahující pět 
tisíc korun. Lupiče 
však vyrušila policej-
ní hlídka, které se snažil utéct, 
ale po několika desítkách metrů 
byl dopaden. Během útěku zaho-
dil odcizené věci, které později 
vypátral  nasazený služební pes. 
Dalším šetřením bylo zjištěno, 
že muž byl již v minulosti pro 
majetkovou trestnou činnost vy-
šetřován policií a odsouzen. Nyní 
mu hrozí trest odnětí svobody až 
na dvě léta.

Z deníku Městské policie Bílina

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?

Dorostenec: místo odchytu Světec, 5 měsíců 

staré štěně, nejspíše kříženec LR, očkovaný 

a odčervený. Kontaktní pejsek. Má rád 

piškoty a vlídné slovo.

Bobík: místo odchytu Měrunice, 6 let starý 

kříženec zřejmě RTW a LR, statný a hezký, 

má základní poslušnost, je nedůvěřivý a pozná 

zkušeného pána. Není sám o sobě agresivní.

Vhodný k ostraze objektu. (Ne k dětem.) 

              Očkovaný a odčervený.

Skokanka: místo odchytu Světec, 

kontaktní 2,5 roku stará fenka NO, miluje 

procházky, lidi i děti. Je mazlivá a umí 

chodit na vodítku i bez vodítka. Očkovaná 

a odčervená. Vhodná k rodince k domku se 

zahrádkou.

Vhodný k
              OKontakt na útulek

v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz

tel.: 604 451 258

Bílinka: místo odchytu Bílina, rok 

stará drobná a malá kříženka, hodná, 

kontaktní, přátelská, umí chodit 

na vodítku. Očkovaná a odčervená. 

Vhodná do teplého domova.

ší

iče 
olicej

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

Vánoce
i pro zvířata

Město Bílina
ZÁJEZDY 2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice
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BŘEŽÁNSKÁ ULICE BUDE UZAVŘENA

Od jara s dětmi na Židovský hřbitov

Výběrové řízení na stavbu vy-
hrála fi rma HERKUL, která sta-
věla i kruhový objezd u Lidlu, 
a dnem 10. prosince se pouští 
do stavby. V tomto ročním obdo-
bí však panuje obava, že se zhor-
ší počasí a stavba se bude muset 
přerušit. Proto zatím nebude 
uzavřena hlavní „třináctka“, ale 
budou probíhat přípravné práce, 
zejména výstavba a přeložky in-
ženýrských sítí, kabelů vysokého 
napětí apod. To znamená, že bude 
uzavřena Břežánská ulice u radni-

ce a řidiči nebudou moci vyjíždět 
z náměstí na silnici 1/13. Proje-
dou místo toho buď Wolkerovou 
ulicí doleva či po Teplické nebo 
Želivského ulicí podél radnice.

Další změnou bude přemístě-
ní zastávky MHD na Mírovém 
náměstí u drogerie před budoucí 
poštou. Po dobu výstavby ne-
bude fungovat a bude přesunuta 
do Seifertovy ulice vedle knihov-
ny.

Uzavření Břežánské ulice i pře-
sun zastávky bude platit po celou 

Na jaře by však mohla přijít 
změna. „Určitě chceme od jara 
začít. Děti ze školy Za Chlumem 

dobu stavby kruhového objezdu, 
což znamená přibližně tři měsíce. 
Pokud však bude stavba vlivem 

klimatických podmínek přerušo-
vána, dokončení přijde nejspíše 
na jaře. Jana Karlová

snad vezmou do rukou hrabání lis-
tí, úpravy cestiček apod. Tím nejen 
budeme udržovat Židovský hřbitov, 
ale také vybudujeme v dětech cit 
pro hodnoty a rozšíříme jim obzo-
ry,“ uvedl předseda OS Jan Beneš.

Veškeré práce zatím stály kvůli 
rozdílnosti představ města a OS 
o dalším postupu. Ředitelka Flen-
derová projevila obavy o bezpeč-
nost dětí před pobořenou zdí nad 
srázem a poničeným pohřebním 
domem. OS chtělo situaci vyře-
šit natáhnutím pletiva na riziková 
místa. Město však přišlo s důklad-
nějším řešením – stavbou nového 
plotu, demolicí domu a renovací 
náhrobních kamenů, což je jistě 
řešení trvalejšího rázu, jeho reali-
zace si však vyžádá přibližně půl 
milionu korun. Město se rozhodlo 
zažádat o dotaci a to znamená vy-

pracování projektu a oddálení údrž-
by hřbitova o několik let.

Proto se OS své myšlenky ne-
vzdalo, po Novém roce se pokusí 
najít sponzora na pletivo a se sou-
hlasem Židovské obce začít s pra-
cemi. „Doufám, že peníze seženeme 
a od jara začneme. Hrubší práce 
udělá OS a děti budou pokračo-
vat s drobnými pracemi. Až město 
přijde s dotací a zhotovitelem, my 
s dětmi nějaký čas počkáme,“ plá-
nuje OS ústy pana Beneše.

Myšlenka na udržování Židov-
ského hřbitova je inspirativní. Je 

dobře, že město má o velkou re-
konstrukci zájem a OS se základní 
údržbou začne hned po zimě.

Z historie
Hřbitov Židovské náboženské 

obce byl založen v roce 1891. Za 2. 
světové války byl zdevastován na-
cisty. 

Od doby založení do nacistického 
běsnění se na něm dochovalo něko-
lik desítek náhrobků, torzo vchodu 
a rozvaliny pohřebního domu. Ori-
entace náhrobků je tradičně vý-
chodním směrem. Hřbitovu dosud 
vévodí honosný náhrobek Ignatze 
Röhra, dlouholetého a zasloužilé-
ho představeného zdejší Židovské 
obce v letech 1872–1900.

Jana Karlová

Bílina bude mít na silnici 1/13 další kruhový objezd. V těchto 
dnech startuje stavba kruhového objezdu u radnice a přináší s se-
bou jistá omezení.

Inspirace Teplicemi přivedla skoro před rokem Občanské sdružení Bílina 2006 (OS) na myšlenku, 
že i o bílinský Židovský hřbitov by se mohly starat děti. V únoru se poprvé sešli zástupci OS, ži-
dovské obce, ředitelka ZŠ Za Chlumem Eva Flenderová a starosta města Josef Horáček, nicméně 
k dalším krokům nedošlo.

Břežánská ulice bude uzavřena Foto:Václav Weber

Náhrobek na Židovském hřbitově. 
Foto: Václav Weber

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
tímto dopisem chci srdečně poděkovat Městské policii Bílina.
Dne 21. 11. 2009 se mně a hlavně mému synovi stala nepříjemná 

věc, která vyžadovala pohotové řešení a záleželo jen na uvážení naší 
Městské policie.

V této nepříjemné situaci se jednalo čistě jen o domluvu a vše 
záviselo na jejich rozhodnutí. Na základě toho jsem se přesvědčila 
o tom, že náš orgán tohoto druhu je opravdu vstřícný a nápomocen 
občanům města Bíliny v každé situaci. Tímto skutkem mě přesvědčili 
o tom, že svou práci vykonávají perfektně, rychle a bez váhání pomo-
ci občanům, kteří to v danou chvíli potřebují.

A proto alespoň takto chci vyjádřit velké poděkování Městské poli-
cii. Za to, že se s nimi v tomto městě můžeme cítit bezpečně.

Lenka Bábau a syn Daniel Holečka

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 31. 12. 2009 MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen 

(kromě podatelny a kanceláře starosty) z důvodů čerpání dovolených.
Odbory investic, školství a kultury a stavební úřad bude uzavřen již

od středy 23. 12. až do čtvrtka 31. 12. 2009.
Ve středu 30. 12. 2009 budou úřední hodiny ostatních odborů pouze do 16.30 hodin.

Nezapomeňte na úhradu poplatku za komunální odpad!
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v II. pololetí 2009

je do středy 30. 12. 2009 16.30 hod.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i v ostatní dny a to v pokladně Městského 

úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 
19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní symbol: 0558, 

specifi cký symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků,

je třeba nahlásit fi nančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 

nebo e-mailem na adresu fi nancni@bilina.cz. 
Poplatek na rok 2009 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok,

(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)

Děkujeme za pochopení
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

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

Hospodské setkání v Městském divadle

S pracemi se začalo 7. říj-
na a původní dokončení podle 
smlouvy mělo být do 25 dní. Již 
v říjnu však bylo jasné, že vý-
znamnou roli bude hrát počasí: 
„Oprava závisí na klimatických 
podmínkách zejména vzhledem 
k použití materiálů, které dopo-
ručil Národní památkový ústav,“ 

vysvětluje Tomáš Pavel z odboru 
nemovitostí a investic.

Firma zajišťující opravy ustou-
pila od moderních sanačních omí-
tek a použila tradiční vápennou 
maltu s přídavkem pucolánu, kon-
krétně páleného kaolinu. Tyto po-
stupy jsou v současné době tren-
dem v opravách a restaurování 

historicky cenných objektů.
Termín dokončení byl posunut 

do zlepšení počasí, což bude nej-
spíše představovat jaro příštího 
roku.

Použitý materiál na omítky 
musí totiž úplně vyschnout před 
nanesením fasádního nátěru. 
„Bude-li sucho, vyschne materiál 

Opravy domů č.p. 89 a 90 na náměstí, poblíž hotelu U Lva stále trvají. Jedná se o opravu fasád, 
které byly silně narušeny vlhkostí, zejména v prostoru podloubí.

Divadelní spektákl se sice čekat 
nedal, nicméně usednout, posedět 
a vstát je od herců za pytlík zla-
ťáků prazvláštní výkon. Zářivou 
korunou představení tak byly snad 
jen červené ponožky a značkové 
tenisky zástupkyně temných sil 
Košanové.

Vystoupení bylo koncipováno 
formou diváckých otázek a odpově-
dí účinkujících. Zazněly například 
otázky na největší trapasy, dovolené 
či sexuální život. „Je to takové po-
vídání s diváky, jako bychom seděli 
v hospodě. Jsem zvyklý i na neobvyk-
lé či osobní otázky a jen tak něco mě 

nezaskočí. A když jsou diváci vstřícní 
a nestydí se zeptat, je to milé poseze-
ní,“ řekl o „show“ Bohumil Klepl. 

Vystoupení se nezaskvělo žádnou 
výraznou návštěvností. Poloprázd-
né divadlo se účinkující za stolkem 
snažili bavit historkami již více či 
méně předepranými televizními 
kanály a opravdu nenáročnou zába-
vou. Nicméně zazníval-li z hlediště 
smích, snad se alespoň trocha potě-
šení v divácích ujala.

 Jana Karlová

Prvním z nich je projekt „Tě-
šíme se do školy“. Cílem tohoto 
projektu je zkvalitnit přípravu dětí 
v přípravné třídě vhodnými kom-
penzačními pomůckami, které jsou 
zaměřeny na základní dovednosti 
a schopnosti v oblasti smyslového 
vnímání a rozumového poznání, 
pomůckami  pro hudební činnosti, 
grafomotoriku a  výtvarné a pohy-
bové činnosti.

Pomůcky budou   využívány 
cíleně v rámci výuky jednotlivých 
tématických bloků dle RVP pro 
předškolní vzdělávání. Cílem je 
zkvalitnit přípravu dětí a hravou 
formou je vybavit potřebnými 
dovednostmi a schopnostmi pro 
úspěšný vstup do školy, protože 
od něj se odvíjí další úspěšnost dětí 
v průběhu povinné školní docház-
ky.  Pomůcky budou využívány 
i v odpoledních hodinách v rámci 
činnosti školní družiny pro děti 
z prvních tříd.

Druhým úspěšným projektem 
je projekt „ Dejme prostor dětem“. 
Cílem tohoto projektu je snížení 
počtu dětí trávících volný čas ne-
účelně, snížení sociálně patologic-
kých jevů u dětí a také minimaliza-

ce bezpečnostních rizik spojených 
s neúčelným využíváním volného 
času.

Škola nabízí  všem žákům mož-
nost smysluplného trávení volného 
času formou zájmových aktivit. 
Z tohoto důvodu vznikl při ško-
le Školní sportovní klub, který se 
zaměřuje na pohybové aktivity. 
Ne všechny děti však mají vztah 
ke sportovním činnostem a  mnohé 
z nich jsou zaměřeny spíše umělec-
ky. Pro tyto děti jsou určeny  zá-
jmové kroužky v oblasti mediální, 
výtvarné, pěvecké a tanečně dra-
matické a právě pro jejich činnost  
bylo z projektu zakoupeno materi-
ální vybavení. V oblasti mediální 
výchovy mohou děti navštěvovat 
počítačové kroužky a také kroužek 
mediální výchovy, ve kterém žáci 
pracují s fotografi í, audionahráv-
kami a videonahrávkami. Výtvarný 
kroužek se zaměřuje kromě kla-
sické malby především na oblast 
práce s keramikou a alternativními 
výtvarnými technikami, např. mal-
bou na keramiku a textil.

Pěvecký kroužek se nám postup-
ně rozrostl a z původně vánoční-
ho sboru se nám stal pravidelným 

kroužkem, o jehož činnost mají 
zájem i další organizace. Vystoupil 
mimo jiné  i při otevírání Intersparu 
v Bílině . Vzhledem k velkému zá-
jmu se nám původně tanečně dra-
matický kroužek přetransformoval 
v kroužek divadelní a to dokonce 
ve dva  kroužky, které se pravi-
delně schází ve středu a v pátek 
po vyučování.Děti, které se schá-
zejí ve středu, již  brzy mladším 
spolužákům předvedou pohádky 
„O vznešené ježibabě“  a „O Kar-
kulákovi“. Páteční kroužek se 
věnuje spíše těm starším žákům 
a zde se připravuje dramatizace „ 
Narození Ježíše“ a pohádka  „Třetí 
sudba“.  Práci pěveckého kroužku 
a  divadelních kroužků budou mít 
možnost zhlédnout rodiče v rámci 

vánoční besídky, která proběhne 
ve škole 17.12. od 10:00 a  vzhle-
dem k velkému  zájmu  o naší práci 
se předvedeme také  v Domovech 
důchodců v Litvínově 15. 12. 
a v kostele Svatého Prokopa v Mu-
kově 16. 12. od 16:00. 

Toto bylo jen stručné a rámcové 
vymezení projektů, které mohou být 
realizovány   jen díky fi nanční dota-
ci města Bíliny. Velmi městu a jejich 
zastupitelům děkujeme za podporu, 
která beze zbytku naplňuje cíle Ko-
munitního plánu města Bíliny v ob-
lasti podpory účelného využívání 
volného času a  v oblasti zachování, 
rozšíření a rozvoje služeb zajišťují-
cích předškolní přípravu.

Mgr.Bc. Marie Sechovcová
garant projektů

pravděpodobně ještě během něko-
lika následujících týdnů. Ale fa-
sádní nátěr pak může být nanesen 
pouze při teplotě nad pět stupňů,“ 
popisuje pan Pavel.

Oprava fasád bude stát přes 300 
tisíc korun a bude ji platit město 
v rámci schváleného plánu inves-
tic na rok 2009. Oprava je sou-
částí postupné rekonstrukce celé 
východní strany náměstí.

Jana Karlová

S podivnou talk show se návštěvníci setkali v Městském divadle. 
Ve čtvrtek 26. listopadu se tu konalo vystoupení Co jinde neu-
slyšíte 2 s Bohumilem Kleplem a Evou Holubovou, kteří si jako 
hosta přizvali „čarodějku“ Marcelu Košanovou. 

V letošním roce byly naší škole v rámci Programu na  podporu so-
ciálního začleňování ve městě Bílina přiděleny fi nanční prostřed-
ky ve výši 120 000 Kč na realizaci dvou projektů, které vycházejí 
z Komunitního plánu města.

Trojice Eva Holubová, Bohumil 
Klepl a Marcela Košanová při vy-
stoupení Foto: Václav Weber

Kroužek mediální výchovy

„Těšíme se do školy“ a „Dejme prostor dětem“ na ZŠ Lidická
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Prevencí k nižší kriminalitě

OD ZAČÁTKU ROKU 2010 SE MÝTNÉ V ČESKU
ROZŠIŘUJE I NA DODÁVKY A MALÉ KAMIONY

Jím se stal strážník František 
Krejčí, který má z minulosti 
s prevencí zkušenosti. V sou-
časnosti vedle dalších projektů 
zpracovává také koncepci pre-
vence kriminality pro město Bí-
lina na roky 2010 a 2011. V ní 
se počítá jak se sociální, tak se 
situační prevencí.

Prevencí se podle zákona rozu-
mí soubor nerepresivních opatře-
ní, která směřují k předcházení 
páchání kriminality. Cílem je 
snížení rozsahu a závažnosti kri-
minality i jejích následků. Dělí 
se na sociální, která znamená 
běh na dlouhou trať, nebo situ-
ační, jež přináší bezprostřední 
výsledek.

Do situační prevence je zahr-
nuto například možné rozšíření 
kamerového systému, vytvoření 
dětských hřišť, lepší osvětlení 
nebezpečných úseků či poříze-
ní tzv. Medicalalarmů (alarmu 
pro seniory), kterým se dovolají 
na číslo 112. Do sociální patří 
přímá práce s lidmi a příkladem 

mohou být besedy ve školách, 
které pan Krejčí pořádá již nyní, 
či upozorňování seniorů na mož-
ná nebezpečí.

Celá koncepce je sestavena 
v obecné rovině se zdůrazněním 
priorit, kterými bude právě zamě-
ření především na děti, mládež 
a seniory. „U dětí je podstatné 
především je zaujmout, aby se 
věnovaly například sportu, a ne 
drogám. Senioři jsou zase riziko-
vou skupinou v oblasti ohrožení 
zdraví zejména z důvodu snížené-
ho fyzického fondu seniorů a na-
víc žili v jiné době a mnohdy jsou 
i k neznámým lidem příliš důvě-
řiví. Pro seniory máme například 
už připravené samolepky s popi-
sem, co dělat, když zazvoní někdo 
cizí u dveří jejich bytu. Ve spolu-
práci s Městskou policií v Brně 
také vydáváme brožuru Průvodce 
pro seniory,“ vysvětluje Franti-
šek Krejčí. Novou koncepci pre-
vence kriminality musí nejprve 
schválit zastupitelstvo, aby se 
stala závazným dokumentem.

Povinnou palubní jednotku pro 
placení mýtného si řidiči nebo 
provozovatelé vozidel pořizují 
na více než 250 označených dis-
tribučních, nejčastěji čerpacích 
stanicích, nebo kontaktních mís-
tech, které jsou umístěny v kraj-
ských městech. Na místě zaplatí 
vratnou zálohu 1550 Kč a poté 
si nepřenositelnou elektronickou 
krabičku umístí na přední sklo 
mimo stěrače tak, aby nepřekáže-
la ve výhledu. 

Platit lze předem (tzv. PrePay) 
nebo potom (tzv. PostPay).

Zmiňovaná distribuční místa 
slouží pro řidiče, kteří platí mýto 

dopředu. Při první registraci po-
třebují osvědčení o technickém 
průkazu, řidičský průkaz, dokla-
do emisní třídě a vyplněný regis-
trační formulář. Kontaktní místa 
slouží naopak pro uživatele, kteří 
chtějí platit mýto následně, na-
příklad na fakturu. Ti potřebují 
k první registraci živnostenský 
list/výpis z OR/průkaz totožnos-
ti, kopii technického průkazu, 
doklad o emisní třídě a vyplně-
nou Dohodu o podmínkách ná-
sledného placení.

Užitečné rady, tarifní tabulky, 
mapy a dokumenty ke stažení 

jsou připraveny na portálu www.
mytocz.cz, k dispozici je také 
24hodinová bezplatná infolinka 
800 698 629 (800 MYTOCZ). 

(red)

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností 

nad 3,5 tuny jsou dosud vyba-
vena dálničním kupónem z roku 
2009, jehož platnost vyprší až 
v průběhu nebo na konci ledna. 

Aby nedošlo k souběhu časového 
a výkonového zpoplatnění, vzni-
ká těmto vozům povinnost platit 
mýto na dálnicích a rychlostních 
silnicích až po skončení platnosti 
jejich dálničního kupónu. Nej-
později od 1. února 2010 musí 
mýtné platit všichni uživatelé sil-
nic s auty nad 3,5 tuny hmotnosti. 
Doporučuje se, aby si řidiči pone-
chali druhý díl dálničního kupónu 
pro případnou reklamaci.

MP by v rámci této koncepce 
chtěla ročně realizovat až pět 
projektů souvisejících s preven-
cí. Peníze na ně by tak mohly 
plynout z dotací, přičemž město 
by se podílelo jen určitou mini-
mální částkou.

V souvislosti s prevencí má 
své povinnosti i občan. „Nemusí 
jít přímo o oznamovací povinnost 
ve smyslu zákona, nýbrž zejména 
o morální přístup. Tím, že ohlá-
sí trestný čin či přestupek, jako 
je například vykrádání auta či 
ukládání odpadů vedle popelni-
ce, napomůže veřejnému pořádku 
nebo zadržení pachatelů, potaž-
mo snižování protispolečenských 
jevů obecně,“ vysvětluje stráž-
ník Krejčí.

Podle výzkumů a zkušeností 
z praxe Městských policií jiných 
měst prevence kriminality smysl 
má. Jak říká bílinský preventis-
ta: „S prevencí máme zkušenost 
z okolních měst. Tam, kde fungo-
vala, se to nyní zúročuje. Trestná 
činnost a sociálně patologické 
jevy zde mají neustále klesající 
tendenci. Vyplývá to z bezpeč-
nostní analýzy pro Ústecký kraj, 
kterou vypracoval krajský pre-
ventista Ing. Karel Giampaoli. 
V Bílině byla sociální prevence 

dlouhá léta v opomíjena a v po-
zadí zájmu. Výsledek vyplývá 
z analýzy – Bílina dopadla jako 
jedno z nejhorších měst. Roz-
voj prevence zcela jistě přinese 
ovoce. Nebude to dnes ani zítra, 
výsledky uvidíme časem a budou 
přicházet postupně. Jako velice 
přínosný počin pro zlepšení situ-
ace v oblasti prevence kriminali-
ty vidím zřízení Pracovně preven-
tivní skupiny. Skupinu tvoří lidé 
působící ve státní správě, Policii 
ČR, pracovníci odborů MěÚ Bí-
lina, například sociálních věcí, 
dopravy, osoby působící v pora-
denství v romských komunitách, 
ve školství a podobně,“ shrnul 
František Krejčí. 

Jana Karlová

Prevence kriminality se stala pro Městskou policii počínaje 
zářím imperativem. Od prvního ledna tohoto roku vstoupila 
v platnost novela zákona o obecní policii, která Městské poli-
cii přikazuje podílet se v obci na prevenci kriminality, a proto 
na bílinské MP mohlo být zřízeno místo preventisty.

Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vy-
braných komunikacích 1. třídy se od 1. ledna 2010 rozšiřuje 
na všechna vozidla, jejichž povolená hmotnost přesahuje 3,5 
tuny (u souprav je určující pouze hmotnost tažného automobi-
lu). Mělo by se jednat až o 80 tisíc malých nákladních vozidel 
a dodávek z okolních zemí a z tuzemska. V Bílině se mýtné bude 
týkat necelých 2500 vozidel. Lehčí dodávky tak následují kami-
ony s hmotností 12 tun a výše, které platí mýtné již tři roky.

Do situační prevence jsou zahr-
nuty také kamery

Foto: Václav Weber
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Třetí nejlepší kytarista světa roku 2001 podle Guitar Parts Magazine zavítal znovu do Bíliny. V so-
botu 28. listopadu měl v hospodě Moskva koncert Gwyn Ashton. Zakončil tak sérii šesti koncertů 
po České republice a Slovensku.

Gwyn Ashton vystoupil letos již
podruhé v Bílině

Zeptali jsme se některých dětí 
na pár věcí z výletu. Na otázky 
odpovídají Helena Čonková (13 
let), Helena Kokyová (12 let), Pa-
trik Koky (11 let) a Pavlína Vere-
šová (14 let). 

Kde se nachází Opárenské 
údolí? Kde jste byli ubytováni?

Helena Čonková: Opárenské 
údolí je veliký krásný les nedaleko 
města Lovosic. V Opárně jsme by-
li ubytováni v docela hezkém ba-
ráku, v kempu, který se jmenoval 

Ve Walesu narozený Gwyn 
Ashton se v šedesátých letech, kdy 
žil v australském Adelaide, jako te-
enager poprvé osudově setkal s ky-
tarou. Později přesídlil do Sydney 
a od 90. let cestuje sám nebo s ka-
pelou po celém světě. K rozjezdu 
talentu přispěly (jako sen každého 
kytaristy) šance dělat předskokana 
gigantům jakými jsou B.B. King, 
Buddyho Guy, Ray Charles, Peter 

Green, Johnny Winter či Walter 
Trout. Jeho poslední album Prohi-
bition už ovšem čeká na následní-
ka od roku 2006.

Gwyn Ashton nabízí svým po-
sluchačům dva tvůrčí obrazy, po-
stavené na typu nástroje. Zejmé-
na jako frontman kapely využívá 
prostředky elektrické kytary, só-
lová vystoupení ovšem vyztužuje 
rezofonickou kytarou, jejíž sus-

tain a plný zvuk využívá vibrací 
kovů podobně jako dobro (a jak 
jinak, i u jejího počátku stál John 
Dopyera).

Na bílinský koncert přišlo asi 
60 lidí. Prakticky „plný dům“ se 
ve skvělé a strhující atmosféře stal 
dějištěm zážitku, jaký se fajnšme-
krům široko daleko hned tak zase 
nenaskytne.

Jana Karlová

Jordán. Byli jsme rozděleni na po-
koji podle věku. 

Co jste všechno podnikli 
za výlety? Co jste během pěti 
dnů zažili?

Patrik Koky: Byli jsme se po-
dívat u starosty, ten nám říkal, co 
dělá. Taky jsme byli ve vinařství, 
podívat se, jak se vyrábí víno. 

Helena Kokyová: Měli jsme 
diskotéku, pořádal jí DJ Lukáš, 
naučil nás nové hry, moc jsme si 
to užili. 

Helena Čonková: Chodili jsme 
do lesa, kde jsme nachodili hod-
ně kilometrů, byli jsme se podívat 
do Lovosic, kde jsme navštívili 
plaveckou halu a také cukrárnu. 
Šli jsme na kopec Lovoš, který mě-
ří 570 m. Byl to suprový tábor. 

Helena Kokyová: Hodně jsme 
si užili Helloween. Vyráběli jsme 
si masky, měli jsme stezku odvahy, 
která vedla na zříceninu hradu. 
Za to, že jsme překonali strach, 
jsme dostali sladkou odměnu. 

Kdo vám umožnil výlet 
do Opárna?  

Pavlína Verešová: Sociální pra-
covníci z NC. Jsou to lidé, kteří 
nám pomáhají i s úkoly do školy, 
problémy v partě nebo rodině. 

Jsem ráda, že naše encéčko exis-
tuje, neumím si představit, kam 
bysme chodili, co bysme dělali, 
kde bysme se bavili, kdyby náš 
klub neexistoval. Určitě jsme rá-
di, že se našim vedoucím podařilo 
sehnat dost peněz, abychom mohli 
jet do Opárna. 

Pracovníci nízkoprahového 
centra Na Předměstí děkují měs-
tu Bílina za fi nanční podporu, dí-
ky které se mohl uskutečnit výlet 
do Opárenského údolí. 

Helena Kokyová, Helena 
Čonková, Pavlína Verešová,

Patrik Koky, Karolína Hrubá

Na podzimní prázdniny připravili pracovníci nízkoprahového centra Na Předměstí v Bílině pětidenní výlet 
do Opárenského údolí. Na výlet jelo 13 dětí, které pravidelně dochází do nízkoprahového centra. 

REDAKCE ENCÉ: Podzimní prázdniny v Opárenském údolí

V Bílině zněla kytara Gwyna Ashtona

Helena Čonková

Pavlína Verešová

Za přítomnosti členů Rady měs-
ta Bíliny a nejbližší rodiny byla 
ve středu 2. 12. 2009 v obřadní síni 
městského úřadu oceněna Ing. Ja-
roslava Mrázová Cenou Rady měs-
ta Bíliny za práci pedagogickou 
a za práci v oblasti veřejné správy.  
Ocenění obdržela nejen za svou 
profesní učitelskou dráhu, kterou 
zahájila v Bílině v roce 1975 na ZŠ 

Za Chlumem, a později přešla učit 
na gymnázium, kde působila 9 let 
jako ředitelka, ale i za práci v ob-
lasti samosprávy. Po roce 1989 
byla zvolena bílinskými občany 
zastupitelkou města a již druhé 
volební období je členkou rady 
města. V minulosti pracovala ja-
ko protidrogová koordinátorka, 
členka České atlantické komise, 

předsedkyně i členka komise pro 
školství, kulturu a sport. 

Cenu Rady města Bíliny udě-
luje rada města od roku 2003 
subjektům nebo občanům, kteří 
se zasloužili či přispěli k rozvoji 
města Bíliny nebo k jeho popu-
larizaci. V minulosti toto oceně-
ní obdrželi pan Eduard Hrbatý, 
manželé Jiráskovi, paní Alžběta 
Fialová a v loňském roce pan 
Roman Musil.

Byla udělena Cena Rady města

Obyvatelé Bíliny se dočkají další knihy 
o svém městě. Vedle již existující „Bíliny v zr-
cadle staletí“ se objevuje nová kniha, která po-
nese název Město Bílina.

Autoři se snažili, aby kniha „Bílinu v zrcadle 
staletí“ nedublovala, a snažili se proto vybírat 
jiné historické fotografi e nebo alespoň jiné fo-
tografi e budov. Dílo pojednává o historii i sou-
časnosti města a je určeno pro turisty i místní 
obyvatele, kteří se o svém městě chtějí dozvě-
dět více. Na přípravě historické části se podíle-
ly Regionální muzeum v Teplicích a Okresní archiv v Teplicích.

V prodeji bude od 16. prosince, a to pouze v Informačním centru 
za 250 Kč. Svět spatří 2000 výtisků. Knihu vydává město Bílina ve spo-
lupráci se společností ADART. Jana Karlová

Kniha o Bílině je hotová

Bilina_inz-185x265.indd   1 26.11.2009   12:15:10
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MARIÁNSKÝ SLOUP ZASE NA SVÉM MÍSTĚMARIÁNSKÝ SLOUP ZASE NA SVÉM MÍSTĚ

710. prosince 2009

Na Mírové náměstí se opět vrátila socha Panny Marie. Asi půl roku 
ji kolemjdoucí nevídali, protože město ji nechalo zrestaurovat.

Sochu restauroval Michal 
Polák, který absolvoval Aka-
demii výtvarných umění v Pra-
ze, konkrétně Školu restauro-
vání uměleckých děl sochař-
ských u profesora Petra Siegla, 
v jehož ateliéru také renovace  
probíhala.

Po restaurátorském průzku-
mu, který vlastní práci před-
cházel, byl zpracován restaurá-
torský záměr a po něm se pan 
Polák začal již věnovat přímo 
poničené soše. „Tahle památka 
byla výrazně zasažena exhala-
cemi, protože jsme v místě, kde 
byl dlouho dominantní prů-
mysl. Památka tak byla hodně 
zasolená a znečištěná, takže 
stěžejním bodem restaurování 
bylo čištění, lázně a zábaly, 
kterými jsme nežádoucí látky 
odstraňovali,“ popsal postup 
Michal Polák.

Kromě exhalací se na soše 
podepsaly zásahy z 19. století. 
Po nich na ní zůstaly zmýdelně-
né oleje. „Ty jsou pozůstatkem 
dřívějších oprav. Památka bý-

vala barevně polychromovaná, 
ale v 19. století docházelo hro-
madně ke snímání barevných 
úprav na kamenných památ-
kách za pomoci louhu. Došlo 
ke zmýdelnění, které tam pak 
zůstalo,“ pokračoval v popisu 
poškození sochy pan Polák.

Kromě odstranění exhalací 
a olejů prodělala socha etapu 
zpevnění, kdy se do ní apli-
kovaly konsolidanty, aby se 
posílila vitalita kamene, různé 
doplňky, dále proběhla retuš 
a nakonec závěrečná úprava.

Ve středu 18. listopadu byla 
socha přivezena na své původní 
místo. Pochází z poslední třeti-
ny 17. století a jejím autorem 
je italský architekt Giuseppe T. 
Toscano.

Škola profesora Petra Sie-
gla v Bílině restaurovala již 
také sochu svatého Antoní-
na a sochu svatého Floriána. 
V budoucnu se ještě uvažuje 
o restaurování kašny, na níž se 
svatý Florián nachází. 

Jana Karlová
Zrestaurovaná Socha Panny Marie stojí již zase na svém místě

Foto: Václav Weber

INZERCE 2009/BZ

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



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 10. prosince 2009

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO

16. prosince – 8.30 a 12 hodin
MUŽŮM NEPŘÍSTUPNO

Školní představení pro 2 st. ZŠ 
a Gymnázium.

Tak trochu sci-fi  o světě, kde 
vládnou ženy,a muži se stali 

lovnou zvěří.
Vstupné: 30,– Kč

KINO HVĚZDA
11. a 12. prosince – 19 hodin

ŠTVANEC IRA
VB/Kanada. Akční thriller. České 
titulky. Musíš si vybrat, na kterou 

stranu se přidáš.
Hrají: Ben Kingstley, Jim Sturgess, 

Kevin Zegers, Natalie Press, 
Tom Collins…

Vstupné: 70,– Kč 
118 minut

12. prosince – 15 hodin
MIKEŠ O VÁNOCÍCH

Pásmo pohádek pro nejmenší. 
Jak jedli vtipnou kaši, 
Krtek a sněhulák…
Vstupné: 20,– Kč 

62 minut

18. a 19. prosince – 17 hodin
VZHŮRU DO OBLAK

USA/Animovaná komedie. Český 
dabing.

O netradiční cestě prodejce 
balónků za divočinou do Jižní 

Ameriky.
V českém znění: Vladimír Brabec, 

Martin Sucharda, Pavel Liška, 
Johana Krtičková a Daniel Landa

Vstupné: 65,– Kč 
102 minut

DIGITÁLNÍ KINO
15. prosince – 19 hodin

2BOBULE
ČR/Komedie. České znění.
Volné pokračování úspěšné 
komedie Bobule s Terezou 

Voříškovou a Kryštofem Hádkem.
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza 
Voříšková, Jiří Krampol, Jana 
Švandová, Lubomír Lipský, 

Lukáš Langmajer
Vstupné: 70,– Kč 

94 minut

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
11. prosince – 19 hodin

BLUESOVÉ VÁNOCE
Vystoupí:

KOLEČKOVÝ DŮM 
(sanson-kabaret),

MARCEL FLEMR BAND
(jazz-blues), 

JUWANA JENKINS & TONNY 
BLUES BAND

(soul-blues)
Foto: Václav Weber

Kolečkový dům (CZ)
www.koleckovydum.cz

Marcel Flemr band (CZ)
www.marcelfl emr.com

Juwana Jenkins 
& Tonny blues band 
(USA/CZ)
www.tonnzbluesband.cz

11. 12. 2009
KD Fontána, 
Bílina 19.00

JAZZ BLUESOVÉ VÁNOCE

Zimní radovánky pro děti 
v Městském divadle

Zimní pohádka byla v Městském divadle 28. lis-
topadu odpoledne uvedena pro všechny děti a rodi-
če v rámci předvánoční akce Rozsvícení vánočního 
stromu.

Představení, ač na jevišti, bylo plné zimních rado-
vánek. Od podzimního pouštění draků se diváci pře-
nesli až ke koulování, sáňkování a stavění sněhuláků. 
Příjemnou pohádku pro zpestření adventní doby za-
hrálo Divadlo Matěje Kopeckého z Prahy, pokračo-
vatele rodinné divadelní tradice.

Petra Zaťková

Vstupenky:
Infocentrum KC Kaskáda

Mírové náměstí, Bílina
v předprodeji 80 Kč / na místě 100 Kč

www.kckaskada.cz
www.puremusic.cz
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Informace ke změnám daně z nemovitostí na rok 2010
Zákonem č. 362/2009 Sb., se mění některé zákony v souvislosti s návrhem 
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 včetně daně z ne-
movitosti.

Změny v dani z nemovitostí (viz. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí v platném znění – dále zákon) se týkají těchto sazeb:

Zdvojnásobení sazby daně z pozemku – viz. § 6 odst. 2 zákona 
a) zastavěné plochy a nádvoří  0,20 Kč/m2

b) stavební pozemky  2,00 Kč/m2

c) ostatní plochy 0,20 Kč/m2

Změny v dani z nemovitostí se nedotknou sazeb dle § 6 odst. 1 zákona
a) orná půda, chmelnice, vinice, zahrada a ovocný sad, zůstává sazba  

 0,75%
b) trvalý travní porost, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmys-

lovým chovem ryb, zůstává sazba  0,25% 

Zdvojnásobení sazby daně ze staveb – viz. § 11 odst. 1 zákona 
a) obytné domy a stavby tvořící příslušenství obytných domů 
  2,00 Kč/m2

b) stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro indivi-
duální rekreaci 6,00 Kč/m2

 stavby plnící doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží
  2,00 Kč/m2

c) garáže vystavěné odděleně od obytných domů a samostatné nebytové 
prostory užívané jako garáže 8,00 Kč/m2

d) stavby sloužící pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové pro-

story sloužící pro podnikatelskou činnost:
 1. sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lestní a vodní hospodář-

ství  2,00 Kč/m2

 2. sloužící pro průmysl, stavebnictví , dopravu, energetiku a ostatní ze-
mědělskou činnost  10,00 Kč/m2

  
Změny v dani z nemovitostí se nedotknou sazeb dle § 11 odst. 1 záko-
na
d) stavby sloužící pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové 

3. stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10,00 Kč/m2

Obce mají nově možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obec-
ně závaznou vyhláškou koefi cienty podle § 6, 11 a 12 zákona o dani z ne-
movitostí pro zdaňovací období roku 2010 až do 30.11.2009 oproti původ-
nímu termínu do 1. srpna 2009. Účinnosti musí nabýt vyhláška nejpozději 
od 1.1.2010.

V původním termínu do 1.8.2009 využil změny místního koefi cientu dle 
§ 12 zákona o dani z nemovitostí pouze Městys Hostomice, který tento 
koefi cient stanovil na 2,0 a v nově stanoveném termínu tuto vyhlášku ne-
změnil, tím dojde v roce 2010 oproti roku 2009 ke čtyřnásobnému zvýšení 
daně z nemovitosti u nemovitostí v působnosti Městysu Hostomice v dikci 
zákona č.362/2009 Sb. 

Žádná jiná obec místně příslušná Finančnímu úřadu v Bílině výše uvedené 
možnosti nevyužila.

Ing. Pavel Kadlec v.r.
ředitel Finančního úřadu v Bílině

Požadavky:
■ vysokoškolské vzdělání, praxe v kultuře
■ znalost problematiky řízení příspěvkové organizace
■ organizační a řídící schopnosti
■ bezúhonnost, komunikativnost
■ znalost práce na PC (Word, Excel)
■ řidičský průkaz skupiny B
■ znalost min. jednoho světového jazyka - výhodou

MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31
Rada města Bíliny vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITEL KULTURNÍHO CENTRA KASKÁDA V BÍLINĚ,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
na plný úvazek, dobu neurčitou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
■ jméno, příjmení, titul uchazeče
■ datum a místo narození
■ státní příslušnost, místo trvalého pobytu
■ číslo občanského průkazu
 (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
■ telefonické spojení
■ datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
■ koncepce řízení a vize kultury města Bíliny
■ profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech s uvedením telefonního čísla, 
 popř. emailu
■ originál výpisu z evidence rejstříků trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních
 příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát
 nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
■ ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
■ čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
 pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky   
 a Slovenské republiky, v platném znění
Lhůta podání přihlášky:
doručeny nejpozději 4.1.2010 do 17 hod

Způsob podání přihlášky: 
v uzavřené obálce výrazně označené „VŘ – ředitel KC Kas-
káda“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu 
Městského úřadu v Bílině,Břežánská 50/4.

Předpokládaný nástup: 1.2.2010

Platové zařazení: 
dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb.

Informace:
p. místostarosta, tel. 417 810 814
Poznámka: pozvání k pohovoru obdrží zájemce emailem nebo telefonicky

Josef Horáček, starosta města Bílina
V Bílině dne 3. 12. 2009
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Rada města na své 24. schůzi, konané dne 2. 12. 2009 mimo jiné
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu po-
věřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic prověřením stavu jednot-
livých oken v objektu MŠ Čapkova 
869 a zajistit dílčí opravy.  

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Domovem 
důchodců Bystřany, příspěvková or-
ganizace, ve výši 10.000 Kč na zkva-
litnění života obyvatel domova.  
Uzavření smluv o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a :
● Bílinským gymnáziem, o. p. s., 

z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací 
Města Bílina ve výši 7.000 Kč 
na 3. ročník Mezinárodní jazy-
kové soutěže v angličtině BÍLIN-
SKÝ BIG BEN, který se koná dne 
10. 12. 2009,

● SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST BÍLINA ve výši 
5.000 Kč na Mistrovství Evro-
py ESKA, které se uskutečnilo 
ve dnech od 27. do 29. 11. 09 
v Rakousku,

● Atletickým klubem Bílina ve výši 
14.000 Kč na soustředění talento-
vané mládeže, které se uskuteční 
ve dnech 26. – 30. 12. 09 v Jab-
lonci nad Nisou,

● uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a LAWEN TENIS KLUB Bílina 
ve výši 10.000 Kč na sportovní 
oděv pro šestnáct hráčů,

● Historickým spolkem města Bílina 
ve výši 10.000 Kč na rekonstrukci 
klubovny v prostorách pivovaru. 

 Podpisem smluv pověřuje starostu 
města. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory sportu – 
Grant za reprezentaci mezi městem 
Bílina a SHOTOKAN KARATE-
DO MASOPUST BÍLINA ve výši 
3.000 Kč za umístění na mistrovství 
ČR JKA a v lize JKA. 
Žádost společnosti DRINKS UNI-
ON, a. s., o společnost investici v re-
stauraci U Kádi s tím, že město Bílina 
zahrne do plánu investic na rok 2010 
částku ve výši 960.000 Kč dle na fi -
nancování technického zhodnocení 
objektu „Restaurace U Kádi“ – úpra-
vy objektu k poskytování ubytovací 
služby. Zároveň ukládá tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic připra-

vit dodatek k nájemní smlouvě uza-
vřené mezi městem Bílina a společ-
ností DRINK UNION, a. s., a zajistit 
zpracování projektové dokumentace 
na tuto akci.   
Zrušení pracovního místa „Rom-
ský poradce“ na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví od 1. 1. 2010 
a zřízení pracovního místa „Terén-
ní pracovník“ na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, na plný úvazek, 
na dobu neurčitou od 1. 1. 2010.
Prodloužení doby trvání pracovní-
ho místa „Technický pracovník II“ 
na odboru nemovitostí a investic, 
a to na dobu určitou do 31. prosince 
2010. 
Změnu názvu pracovního místa „Ko-
ordinátor veřejné služby“ na „Pra-
covník veřejné služby – terénní prá-
ce“ zařazeného do odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví a zároveň schva-
luje prodloužení doby trvání tohoto 
pracovního místa, a to na dobu urči-
tou do 31. prosince 2010. 
Změnu zařazení „Oddělení informa-
tiky“ do kanceláře tajemníka.  
Zřízení pracovního místa „Právník“ 
na plný úvazek, dobu neurčitou, za-
řazeného do kanceláře tajemníka.  
Stanovení celkového počtu zaměst-
nanců Městského úřadu Bílina dle 
zákona č. 128/2000 Sb., § 102, 
písm. j), o obcích v platném znění, 
od 1. ledna 2010 na 118, včetně za-
městnanců na rodičovské dovolené, 
a organizačních složek města v počtu 
Azylový dům – 9, Městská knihovna 
– 11, Dům s pečovatelskou službou 
– 7. 
Konání schůzí Rady města Bíli-
ny v roce 2010 v těchto termínech: 
13.1., 27.1., 10.2., 3.3., 17.3., 31.3., 
14.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 14.7., 
4.8., 25.8., 8.9. a 22.9.
Další termíny budou upřesněny pod-
le termínu konání komunálních vo-
leb v říjnu 2010.
Konání svatebních obřadů v roce 
2010 v těchto termínech: 16.1., 13.2., 
13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 12.6., 26.6., 
10.7., 24.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 
10.10., 13.11., 27.11. a 11.12., včetně 
jmen oddávajících.
Konání vítání občánků v roce 2010 
v těchto termínech: 30.3., 29.6., 21.9. 
a 14.12.
Úpravu úhrad za poskytované služ-
by dle návrhu předloženého odbo-
rem sociálních věcí a zdravotnictví, 
s platností od 1. ledna 2010. 

Vypsání výběrového řízení na funkci 
ředitel Kulturního centra Kaskáda 
v Bílině, příspěvková organizace dle 
návrhu předloženého vedoucí odbo-
ru školství a kultury. 
Uzavření pracovní smlouvy 
s Mgr. Antonínem Moravcem, po-
věřeným řízením KC Kaskáda v ná-
vaznosti na usnesení rady města č. 
VIII/1316 ze dne 18. 11. 2009. 
Uzavření příkazní smlouvy mezi 
městem Bílina a KC Kaskáda, jejímž 
předmětem je prodej knihy „Bílina“.  

Souhlasila:
S použitím znaku města Bíliny 
na CD SCHOLA VIVA BILINEN-
SIS vydávané u příležitosti 10. výro-
čí činnosti organizace. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina na akce:
a) Přezkoumání hospodaření obce za 
 rok 2009
b) Blade server + VMware
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci:
● „Služby útulku pro psy a kočky“ 
fi rmě David Kubalík – Útulek pro 
opuštěná zvířata Louny, jako jedi-
nému uchazeči.  

O nejvýhodnější nabídce zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci
● „Ostraha areálu Lázně Kyselka“ je 

nabídka fi rmy IMRICH ZÁHOR-
ČÍK – HLÍDACÍ AGENTURA 
DAGO Mariánské Radčice. 

● „Provádění vodoinstalačních prací 
vč. oprav domovní kanalizace dle 
pokynů“ je nabídka fi rmy ESOX 
ETC, s. r. o., Račín.  

● „Provádění podlahářských prací 
dle pokynů“ je nabídka fi rmy Jo-
sef Gröschel, Bílina.  

● „Provádění zámečnických prací 
dle pokynů“ je nabídka fi rmy RA-
DEK ŠLOSER Bílina.  

● „Provádění truhlářských prací 
dle pokynů“ je nabídka fi rmy 
Ing. Fuhrmann Antonín Hrobčice.  

● „Provádění topenářských prací dle 
pokynů“ je nabídka fi rmy ESOX 
ETC, s. r. o., Račín.

● „Provádění zednických a obkla-
dačských prací dle pokynů“ je na-
bídka fi rmy Žejdlík Josef, Bílina.  

● „Provádění plynoinstalačních 
prací včetně revizí odběrného ply-

nového zařízení dle pokynů“ je 
nabídka fi rmy ESOX ETA, s. r. o., 
Račín.  

● „Provádění elektroinstalačních 
prací a revizí elektroinstalačních 
zařízení dle pokynů“ je nabíd-
ka fi rmy STANISLAV TEJČEK 
ELEKTROSERVIS, Bílina.  

● „Provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů“ 
je nabídka fi rmy Vodohospodář-
ský servis, a. s., Ústí nad Labem. 

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu jako specializovanou zakázku 
na akci:
● „Nákup zdravotnického přístroje 

Ergoselct 200 K pro HNsP“ , spo-
lečnosti KARDIO-LINE, s. r. o., 
Brno. 

● „Pořízení licencí Microsoft pro 
členy SMO ČR“ , fi rmě DIGI 
TRADE, s. r. o.
Projednala a doporučuje

zastupitelstvu  města schválit:
Přijetí investičního daru od fi rmy 
ČEZ, a. s., Praha na akci vybudování 
zábradlí na komunikaci I/13 ve výši 
1.000.000 Kč a na vybudování au-
tobusových zastávek v ul. Teplic-
ká, 5. května a Chudeřice ve výši 
500.000 Kč. 
Přijetí fi nančních prostředků 
na věcné vybavení  JSDHO ve výši 
20.000 Kč. 
Rozpočet města, jeho zařízení a říze-
ných organizací na rok 2010 v této 
výši:

Celkové příjmy ve výši:
228 769 000 Kč

Financování ve výši:
69 077 000 Kč

Celkové výdaje ve výši:
297 846 000 Kč

Předat nemovitý majetek (dětská 
hřiště a herní prvky) do správy Měst-
ským technickým službám Bílina 
k jejímu vlastnímu využití, dodat-
kem zřizovací listiny.
Konání zasedání Zastupitelstva měs-
ta Bíliny v roce 2010 v těchto termí-
nech 18.2., 22.4., 24.6., 2.9. a 30.9. 
Další termíny budou upřesněny 
podle termínu konání komunálních 
voleb v říjnu 2010.

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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Fotbalisté živí šanci na udržení

Nad zelenými stoly kralují v Ústeckém kraji gymnazisté z Bíliny
V posledním listopadovém týd-

nu si v Litoměřicích dali dostave-
níčko stolní tenisté ze základních 
a středních škol Ústeckého kra-
je. Na tento závěrečný turnaj se 
probojovali sítem kol okresních 
pouze jejich vítězové. Teplický 
okres mohli proto reprezentovat 
starší žáci z gymnázia v Bílině. 
A nevedli si vůbec špatně. Trio 
Dominik Matuška, Tomáš Mi-
nařík a Daniel Černý nenašlo 
ve své kategorii rovnocenného 
soupeře a při závěrečném zúčto-

vání mohlo zdvihnout nad hlavy 
pohár pro vítěze. Škoda jen, že 
soutěž krajským kolem končí, 
protože ani v republikovém fi ná-
le by Bílinští nemuseli být bez 
šancí. I tak se však jedná o je-
den z největších úspěchů škol-
ního sportu v Bílině za poslední 
období. Nezbývá než věřit, že 
si družstvo udrží formu alespoň 
dva roky, kdy se „republika“ ko-
nat bude.

Mgr. Martin Sýkora
vyučující TV

V Souši se o vítězství rozhodlo 
v závěru

Užší hřiště, které je v Souši, ne-
umožňuje soupeřům rozvinout hru 
do šířky a ani nepřispívá rozvoji na-
cvičených kombinací či technickým 
kouskům. Dochází k mnoha osob-
ním soubojům a vítězí pracovitost, 
síla a vůle po vítězství. V tom jsme 
byli lepší!

Při vstřelení našeho vyrovnávací-
ho gólu hrála roli i zkušenost a chyt-
rost. Exekutorem přímého volného 
kopu z levé strany byl Moravec. 
Ukázalo se, že i z území ne zcela ob-
vyklého lze ohrozit branku. Je však 
nutné trefi t její prostor a ztížit posta-
vením a klamavým pohybem spo-
luhráčů pozici brankáři. Toho právě 
Bílina využila a překvapený gólman 
uviděl míč až v síti a ani si nevši-
ml, že mu tam proklouzl cestou, kde 
hospodyňky nosívají zástěru.

O vítězství se rozhodlo až v sa-
motném závěru. Branku vstřelil 
Mika. I když se dostal k odraže-
nému míči náhodně, byl odměněn 
za svou aktivitu, kterou po příchodu 
na hrací plochu oživil už „unave-
nou“ hru hostů.

Hrálo se na umělé trávě (při po-
rovnání s tou naší, novější, je patr-
né, kam se technologie posunula) 
a za světel refl ektorů. Hra byla ří-
zena nevýrazným sudím, který ač 
je absolventem školy rozhodčích, 
svým výkonem moc nepřesvědčil.

Podle našeho názoru nejlepší hrá-
či Bíliny: Pohl, Stiller, Filo, Mora-
vec.

Za očekáváním zůstali: Karel, 
Hasal, Pavlíček.

Bílinští si poradili i s třetím tý-
mem tabulky

Domácí prostředí, umělá tráva, 

To, že se poslední zápasy podzimu herní projev Bíliny lepšil, 
je sice krásné, ale i neodborník ví, že se fotbal hraje na body. 
A ty naši fotbalisté ve své situaci nutně potřebují, pokud chtějí 
i příští rok nastupovat v elitní soutěži kraje. A ty také poslední 
dvě kola přišly, a to dokonce plný počet, tedy šest. Byly za dvě 
výhry – v Souši a doma s Chomutovem. 

Celkem se do turnaje přihlási-
lo 44 zaměstnanců MěÚ, kteří  si 
přišli odreagovat od začínajícího 
předvánočního shonu .  Tím se 
vytvořilo 22 dvojic, které nebyli 
předem určeny, ale  vylosovány  
přímo až na místě. Každá dvojice 
měla celkem 20 hodů.  Letošní 
ročník dvojic  vyhrála  Alena Ne-
ubaerová, která si  k sobě vylo-
sovala Láďu Kvěcha a  výkonem 

257 bodů získali Putovní pohár 
TAMÚBÍ před favorizovanou 
dvojicí Pavlem Tomášem a Janou 
Matějovskou. Třetí místo obsadi-
la Jitka Koubková a Jitka Krásová 
s výkonem 238 bodů. Pohár útě-
chy získala dvojice Soňa Strýčko-
vá a Lída Mašková.

Nejlepším jednotlivcem se stal  
Pavel Tomáš se 161 bodem, před  
Pulchartem Tomášem, který zao-

stal o pouhý jediný bod od vysně-
né nejvyšší příčky. Na opačném 
konci  se umístila po statečném 
výkonu kolegyně Bezuchová 
Anička, která se svým umístěním 
nebyla vůbec  spokojena.  Za svoji 

snahu byla ovšem oceněna putovní 
plastikou za nej….. výkon. Cenu  
pro nejlepšího „novice-amatéra“  
obdržel pan starosta  města Josef 
Horáček, který  si prvně přišel vy-
zkoušet zdejší bowlingovou dráhu 
a výkonem 118 obsadil  krásné 
8.místo. Ceny pro jednotlivce vě-
noval pan Kozler Pavel  z fi rmy 
Autodíly- Rychloservis s.r.o. Bí-
lina. Zároveň děkujeme za pocho-
pení všem zaměstnancům  restau-
race  Komplex s.r.o. Bílina a paní 
Matysové, kteří nám umožnili ko-
nání tohoto turnaje . 

(lq)

Opětovně po roce,  začátkem měsíce prosince, se sešli zaměstnanci 
MěÚ v Bílině v příjemném prostředí  restaurace  Komplex s.r.o.,
 v Síbově ulici, aby se zúčastnili  IV. ročníku turnaje dvojic v bow-
lingu O putovní pohár tajemníka městského úřadu Bílina. 

IV. ročník O putovní pohár TAMÚBÍ v bowlingu

opět méně zkušený hlavní rozhodčí, 
o to ostřílenější jeho asistenti, do-
konce s divizní praxí. Velice důleži-
té vítězství!

Pokořit Chomutov, mančaft tře-
tí příčky po podzimu, to se počítá! 
Jedná se o tým velice zkušený, ma-
jící ve svých funkcionářích (Tichý 
a Řehák) a trenérovi (internacionál 
Chaloupka) obrovskou oporu a zá-
zemí. Zadním řadám velí a utužuje 
je zkušený Lukáš Cejthamr. Tento 
hráč prošel dorostem Teplic a patří 
k nejlepším stoperům v soutěži. Tre-
néři, upozorňujte na něj své svěřen-
ce i při útočných standardních situ-
acích! Jeho hlavičky jsou smrtelné! 
Celek vedený tímto kapitánem pra-
videlně bojuje o čelo tabulky a urči-
tě by nepohrdl postupem do divize.

Má tento tým vůbec nějaké slabi-
ny? Ano, jednu a tu Bílina dokonale 
využila. Je to umělá tráva! V Cho-
mutově ani v okolí žádné hřiště 
s tímto povrchem zatím není. Když 
se ke zkušenosti s tímto prostředím 
přidá bojovnost, nasazení a odvaha, 
lze porazit každého soupeře.

Hlavními strůjci úspěchu podle 
našeho názoru byli: Pohl, Hasal, 
Hronek, Stiller, Filo, Gutsch a Mo-

ravec. Vyloženě nezklamal nikdo.
Teď, když se fotbalisté Bíliny 

dostávali do tempa, přichází zimní 
přestávka. To je pro rozjeté družstvo 
nepříjemné. Věřme, že ji hráči spo-
lečně s realizačním týmem využijí 
ke kvalitní přípravě a na jaře naváží 
na slibné výkony z konce podzimu.                                    

FK SIAD Souš – SK SIAD Bílina 
1:2 (1:1) 
Branky: 10. Wagner – 14. Mora-
vec, 85. Mika 
Diváci: 100 
Rozhodčí: Richter ml. – Dufek, 
Dvorský 
Bílina: Pohl – Karel, Hasal, Při-
byl, Mergl – Augusta, Pavlíček (64. 
Žemba), Stiller, Filo - Moravec (82. 
Hošek), Gutsch (52. Mika). Trenér: 
Josef Tichý
SK SIAD Bílina – AFK LoKo 
Chomutov 1:0 (1:0) 
Branka: 34. Filo. 
Diváci: 100. 
Rozhodčí: Sabo – Šťastný, Hlinka. 
Bílina: Pohl - Karel, Hasal, Přibyl, 
Mergl – Augusta, Hronek, Stiller, 
Filo (84. Muf) – Gutsch, Moravec 
(62. Hájek) Trenér: Josef Tichý 

Jan Davignon

Tomáš Minařík, Dominik Matuška aDaniel Černý s vítěznou 
 trofejí Foto: Martin Sýkora
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Zájmový kroužek kendó v bí-
linském DDM působí druhým 
rokem. Kendó je japonské bojo-
vé umění boje s mečem. Doslo-
va znamená – cesta meče. Cílem 
moderního kendó je především 
výchova člověka. V zápase kro-
mě fyzické kondice hraje hlavní 

roli především psychika – schop-
nost koncentrace mysli a umění 
se pod tlakem rychle a efektivně 
rozhodnout, bojový duch, odvaha 
a strategie. Kendó je určeno všem 
bez rozdílu věku či pohlaví, hru-
bá síla není při cvičení efektivním 
nástrojem.

V DDM  máme dva kroužky –  
jak pro děti od pěti let, tak i pro 
náctileté a dospělé. Tyto kroužky 
vedou trenéři Jana a Jindřich Zie-
gelheimovi a Vít Máliš.

Naši borci se zúčastnili katego-
rií kihon (základy) bez omezení 
věku a kategorie mladší žáci. Pře-
kvapením turnaje byl Tomáš Čer-
venka, který cvičí teprve od květ-
na a neuvěřitelně a bravurně si 

V sobotu 28.11. se děti z našeho domečku zúčastnily soutěže Vánoční 
kendování v Hradci Králové.

Bílinské Kendó zazářilo

Každý bílinský oddíl měl 
možnost nominovat své nejlep-
ší a zástupci jednotlivých klubů 
v tajném hlasování určili pořadí 
prvních deseti. Soutěžili dohro-
mady dospělí i děti: „Tolik spor-
tovců, abychom měli kategorie 
dospělí, děti, popřípadě senioři, 
tu nemáme. Na naše město by 
takové dělení soutěž příliš roz-
drobilo,“ vysvětlil organizátor 
Roman Šebek.

Nominovaní sportovci pochá-
zeli celkem z 11 klubů, mezi 
nimiž byly například i Motoklub 
Bílina, Klub rybolovné techniky 
Bílina, Shotokan karate Do Ma-

sopust Bílina nebo Lawen tenis 
klub Bílina. 

Večerem provázel moderátor 
pan Beran a průběh zpestřovala 
přerovská kapela Mothers Follow 
Chairs. Výsledky vyhlašovali hos-
té zvaní na jeviště, mezi nimiž byli 
i známé osobnosti jako Pavel Pou-
líček nebo Horst Siegl. Průběh ve-
čera výstižně charakterizoval pan 
Šebek: „Myslím, že se letošní Den 
sportovců vydařil. Pamatuji sice 
i honosnější ročníky, ale takového 
sportovce, jakým je Martin Kasal, 
Bílina zase jen tak mít nebude.“

V samotném závěru shrnul přá-
ní všem sportovcům starosta Josef 
Horáček: „Přeji vám, aby se vám 
hlavně vyhýbala zranění, abyste 
se stále udržovali v dobré formě 
a dosahovali těch nejlepších vý-
sledků.“

Na stupních vítězů…

Na třetím místě skončil sedm-
náctiletý karatista Daniel Engler,
který se pravidelně umisťuje 
na stupních vítězů v krajských a re-
publikových soutěžích. Z letošního 
mistrovství Evropy JKA v Srbsku 
si přivezl stříbrnou medaili.

Bílinští sportovci slavili opět po roce svůj den. V pátek 27. listopadu 
se konal tradiční Den sportovců, kde bylo vyhlášeno deset nejlepších 
sportovců města Bíliny.

Z druhého místa se radoval pat-
náctiletý bikrosař Matěj Chalupný, 
fi nalista všech republikových závo-
dů. V letošním roce okusil i atmosfé-
ru čtyř závodů Evropského poháru.

Sportovcem roku 2009 se stal 
kulturista Martin Kasal z SK 
K.M.H. Bodybuilding. V říjnu 
získal první místo na mezinárod-
ní soutěži a o několik dní později 
vystoupal na nejvyšší příčku své 
kategorie na neprestižnější soutě-
ži v kulturistice a zároveň se stal 
absolutním vítězem Mr. Universe 
ve Velké Británii.

Pořadí prvních deseti

1. Martin Kasal (SK K.M.H. Bo-
dybuilding)

2. Matěj Chalupný (AVZO ČR 
bikros)

3. Daniel Engler (Shotokan kara-
te Do Masopust Bílina)

4. Denisa Králová (Klub rybo-
lovné techniky Bílina)

5. Květa Pecková (Atletický klub 
Bílina)

6. Jiří Perkner (Atletický klub Bí-
lina)

7. Filip Schäfer (Shotokan karate 
Do Masopust Bílina)

8. Tomáš Hlavnička (lodní mode-
láři Bílina)

9.Tomáš Verner (HC Draci Bíli-
na)

10. Pavel Nusko (Motoklub Bíli-
na)

Jana Karlová

poradil s mnohem zkušenějšími 
soupeři.

Mimo to se v turnaji tříčlenných 
týmů náš tým Kudžira (Ziegelhe-
imová, Máliš Vít st., Ziegelheim) 
umístil na 1. místě.

A výsledky:
Kihon do 18 let
Brichta Adam, Nozomi Dojo
Dunka Martin, DDM Bílina
Červenka Tomáš, DDM Bílina

Eichlerová Nikol, Nozomi Dojo
BF: - cena rozhodčích – Fizek 
Jan, DDM Bílina
Mladší žáci:
Červenka Tomáš, DDM Bílina
Máliš Vít, DDM Bílina
Dunka Martin, DDM Bílina
Havelka Ondřej, Nozomi Dojo
BF: Dunka Martin, DDM Bílina

Všem naším vítězům 
gratulujeme.

SPORTOVCEM ROKU MARTIN KASAL

Martin Kasal (první zprava) s Pavlem Poulíčkem a starostou Josefem 
 Horáčkem při vyhlášení výsledků Foto: Václav Weber

Matěj Chalupný s Horstem 
 Sieglem Foto: Václav Weber


