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 Starosta vítal prvňáky  Posílení zookoutku na Kyselce o čerstvá mláďata  Rekonstrukce nádraží snad počátkem roku 
 Stavba kruhových objezdů bez komplikací  Bílinští atleti potěšili zlatou medailí z olympiády dětí a mládeže ČR 

V letošním roce se nikdo z těch, 
kterým můžeme držet palce při sle-
dování Mistrovství světa v Berlíně, 
do Bíliny nepodíval. Závodníci jako 
Špotáková nebo Šebrle dali přednost 
odpočinku, přesto závod neztratil 
na atraktivitě.

Vrcholem celého sportovního 
klání, jak název napovídá, je běh 
na 800 metrů. V mužském podání 
jsme po mnoha letech viděli zásluhou 
Jakuba Holuši z Dukly Praha překo-
nání rekordu stadionu. Holuša zvítězil 
v čase, jehož hodnotu budeme moci 
sledovat u mnoha závodníků také 
v Berlíně - 1:48,41 minuty. Neztratili 
se ani bílinští. Na osmém místě do-
běhla opora ligového bílinského týmu 
Adam Kouba, jedenáctý byl v nabité 
mužské konkurenci junior Tomáš Jo-

hanna. Svým časem navíc ustanovil 
nový klubový rekord. V ženách zví-
tězila Tereza Čapková z USK Praha, 
šestá byla v osobním rekordu Květa 
Pecková z Bíliny.

Další hlavní závod, Memoriál Vik-
tora Kelnera v běhu na 3000 metrů 
překážek, ovládl Jiří Miler z Mladé 
Boleslavi. Běžcům jistě přišel vhod 
v parném počasí i divácky atraktivní 
vodní příkop, jež museli borci zdolat 
celkem sedmkrát.

V bězích na 200 metrů dominova-
li mimokrajští závodníci. V mužích 
Václav Zich z Chodova, v ženách 
Monika Táborská z Olympu Praha. 
Ve výšce a trojskoku získal double 
Ondřej Stolín z Univerzity Brno, 
ženský trojskok pro sebe rozhodla 
Kamila Ajšmanová z České Lípy, 
na čtvrtém místě se umístila bílinská 
Kateřina Lindová. První místa v hodu 
diskem mužů si mezi sebe rozdělili 
extraligoví vrhači. Zvítězil Jan Mar-
cell z Univerzity Brno před Igorem 

První den ve škole jim zpest-
řil starosta Josef Horáček, který 
přivítal nejmenší žáčky na všech 
třech základních školách. Po od-
bití osmé hodiny uvítal prvňáčky 
na ZŠ Lidická, pak vedly jeho 
kroky za dětmi z prvních tříd 
na ZŠ Aléská a jako poslední 
povzbudil školáky z nejnižších 
tříd na ZŠ Za Chlumem. 

Na všech bílinských základ-
ních školách se sešlo dohromady 
207 prvňáků. Každá ze základ-
ních škol pro ně otevřela tři tří-
dy. Na ZŠ Lidická do nich přišlo 
celkem 58 žáčků, ZŠ Aléská jich 

ve svých útrobách uvítala 67 
a na ZŠ Za Chlumem se jich se-
šlo dokonce 82.

Na své si první den přišly 
i nově nastupující studenti gym-
názia. Ti byli přivítáni místosta-
rostou Romanem Šebkem přímo 
na radnici.

Držíme palce všem žákům 
a studentům, aby se jim letošní 
školní rok vydařil a byl pro ně 
nejen povinností, ale i zábavou 
a přínosem. Zvědavé oči napoví-
daly, že chuť a radost do začátku 
určitě chybět nebudou. 

Jana Karlová

Skupina ČEZ partnerem při mezinárodních atletických závodech
Bílinská půlka, aneb rekord stadionu v běhu na 800 metrů

Nový školní rok přivítal přes 200 prvňáčků

V sobotu 15. 8. se na atletickém stadionu v Bílině konal již 37. ročník tradič-
ních závodů Bílinská půlka. V posledních letech bývá zvykem, že mítink vyu-
žívají k závěrečné přípravě reprezentanti připravující se na vrcholné akce.

V úterý 1. září začal nový školní rok. Pro některé děti je to jejich 
první školní rok vůbec a většina z nich se na něj jistě těšila.

Pět nejlepších běžců na 800 metrů včetně vítěze Jakuba Holuši – držitele 
nového rekordu stadionu

Opravovaná ZŠ Za Chlumem přivítala 82 prvňáčků Foto: Jana Karlová

Gondorem z Kroměříže. Šestým mís-
tem držel prapor bílinských vrhačů 
Michal Sekerák. V oštěpu žen se totéž 
podařilo Anně Svobodové třetím mís-
tem, zvítězila Ciesla z USK Praha.

I sedmatřicátý ročník ukázal svou 
životaschopnost a příslušnost k elit-
ním republikovým mítinkům, o čemž 
svědčí účast skutečně z celé České re-
publiky. Všichni zúčastnění si mítink 
velmi pochvalovali a přislíbili před-

běžně účast i v příštím roce. Závěrem 
se sluší dodat, že mítink by bylo velmi 
obtížné uskutečnit bez pomoci mno-
hých partnerů. Hlavním partnerem 
byla Skupina ČEZ. Dalšími význam-
nými sponzory byli: Severočeské 
doly, a. s., Chomutov, Město Bílina, 
Ústecký kraj, Autodíly ŠK RYCH-
LOSERVIS Bílina a fi rmy Šilhánek 
a syn, HASPOL DUO, s. r. o., a Han-
zlík Josef - kovovýroba. (ms)

SKUPINA ČEZ Člen skupiny ČEZ

®
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„UFO“ nad Bílinou

BABÍ LÉTO NA KYSELCE 2009
V poslední době se v tisku 

i na internetu stále častěji ob-
jevují zprávy o pozorování nei-
dentifi kovatelných létajících ob-
jektů na noční obloze. Nejčastěji 
se jedná o svítící oranžové před-
měty kulovitého tvaru, které lé-
tají poměrně nízkou rychlostí. 
Ani Bílině se v noci z neděle 
na pondělí minulého týdne tento 
fenomén nevyhnul. Hlídka MP 
Bílina v noci zpozorovala něko-
lik takových létajících objektů 
nad Kaňkovem. Objekty vydá-
valy intenzivní světlo, přičemž 
jak náhle se objevily, tak náhle 
zmizely. Strážníkům to neda-
lo a když přijížděli na Kaňkov, 
zjistili, že uprostřed silnice leží 

jeden z „havarovaných“ objek-
tů. Ke zklamání hlídky se však 
nejednalo o UFO, nýbrž o je-
den z mnoha „čínských balónků 
štěstí“, které někdo nad Kaň-
kovem vypustil.. Tyto balónky 
mají na výšku téměř jeden metr 
a průměr až sedmdesát centime-
trů. Jejich „pohon“ a osvětlení 
zajišťuje hořící knot umístěný 
v dolní části balónku. Na noč-
ní obloze pak takový balón po-
zorovatel velmi lehce zamění 
za něco zcela jiného a záhada je 
tak na světě. Strážníci ještě pro 
jistotu zkontrolovali okolí zda 
náhodou jiný balónek nezpů-
sobil požár porostu a vrátili se 
ke svým běžným povinnostem.

Srdečně vás zveme na
12. ročník festivalu

Mladistvý vandal
Při hlídkové činnosti na síd-

lišti Za Chlumem spatřila hlídka 
MP Bílina mladíka, který si svojí 
nadbytečnou energii vybíjel ko-
páním do patky lampy veřejné-
ho osvětlení. V okamžiku, kdy 
mladík zjistil, že se k němu blíží 
strážníci hodlal z místa „zmizet“. 
Strážníci však byli jiného názo-
ru. Vandal byl dostižen, přičemž 
bylo zjištěno, že ač ještě nedosáhl 
plnoletosti posilnil se před svým 
„odvážným činem“ alkoholic-
kými nápoji. Bylo mu naměřeno 

1,59 promile. Mladík byl pře-
dán matce, která byla poučena 
o tom, že jednání jejího syna bude 
oznámeno přestupkové komisi 
a odboru sociálních věcí MěÚ 
Bílina. Vzhledem k včasnému 
zásahu strážníků nedošlo ke ško-
dě na majetku města.

Červnová krádež 
objasněna

Policisté dopadli pachatele, kte-
rý koncem června  letošního roku 
překonal  visací zámek na nádrži 
pásového bagru v prostorách dolů 
Bílina a následně z něj  odcizil 
motorovou naftu za více jak 6 
tisíc korun.  Pohonné hmoty pak 
prodal další osobě a peníze užil 
pro vlastní potřebu. Teď mu bylo 
sděleno obvinění pro trestný čin 
krádeže, za který mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta 
nebo peněžitý trest.

Odnesl si věci 
za 20 tisíc  

Bílinští policis-
té dopadli pachatele, 
který začátkem srpna od-
cizil v rekreačním středisku  ze 
dvou neuzamčených rekreačních 
chatek  elektroniku a fi nanční ho-
tovost dohromady za 20.000 ko-
run. Teď  bylo 21-ti letému muži 
sděleno ve zkráceném přípravném 
řízení podezření z trestného činu  
krádeže. Za to mu hrozí trest od-
nětí  svobody až na dvě léta nebo 
peněžitý trest.

Z deníku Městské policie Bílina

is-
atele, 

• Apple • Blue Eyes • Flashback •
• Frýda & Company • Grasscountry • 

• Hop trop • Křáp • My3.Avi • Nezmaři • 
• Neznámi • Nová sekce passage •

• Pepa Štros • Vojta Kiďák Tomáško • Tuláci •

folk, country a bluegrass music

KOUPALIŠTĚ BÍLINA, 
KYSELKA

12. ZÁŘÍ, začátek ve 12 HODIN

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?

Šaryk: 
kříženec, 
2–3 roky starý 
pes, dobrý 
zdravotní 
stav, skutečný 
fešák.

Fousinka: kříženec, 
asi 8 let stará fena, 
dobrý zdravotní 
stav, hodná a vitální, 
klidná a poslušná, 
umí chodit 
na vodítku.

Háša: nízký 
kříženec husky, 
asi 1 rok starý 
pes, dobrý 
zdravotní stav, 
umí chodit 
na vodítku 
a je to dobrý 
společník.

Žofi nka: 
dlouhosrstý 
jezevčík, asi 
3 roky stará fena, 
dobrý zdravotní 
stav, hodná 
a klidná.

tarý

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258
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Pokud máte doma dítě do pěti let, 
můžete ho v mosteckém dětském 
klubu plavání Kelpy (www.detske-
plavani.ic.cz; tel.: 602 281 072) 
seznámit příjemnou a nenásilnou 
cestou s vodou a zasloužit se o to, 
že děťátko bude s vodou už od za-
čátku kamarád.

Pořádají se tu v průběhu celého 
roku kurzy pro děti od šesti měsíců 
do pěti let. Kurzy mají vždy 10 lekcí 
průměrně po 30 minutách a probíha-
jí jednou až dvakrát do týdne. Sku-
pinky jsou maximálně šestičlenné: 
„Skupinky nemají více než pět nebo 
šest dětí, někdy i méně. Každá sku-
pinka je sestavena podle věku, takže 
jsou např. skupinky, kde je průměrný 
věk šest měsíců, osm až deset měsí-
ců, dva roky atd.,“ říká jedna z cvi-
čitelek Kateřina Kolínková.

Pokud se rozhodnete své dítě 
přihlásit, obhlédnete při první 
návštěvě všechny prostory a pro-
jdete individuálním pohovorem 
s jedním z pracovníků. Pak vypl-
níte přihlášku a budete zařazeni 
do kurzu. Za určitých podmínek se 
lze přihlásit i do již probíhajícího 
kurzu: „Lze to tak udělat, pokud 
dítě není úplný začátečník, už dřív 
třeba někam chodilo a má základ-
ní dovednosti,“ vysvětluje jednatel 
klubu Pavel Techlovský.

Co takový kurz dětem přinese, 
popisuje opět Kateřina Kolínková: 
„Úplně malé děti by měly zvlád-
nout abecedu potápění, zádové po-
lohy a celkově se skamarádit s vo-
dou. Pak se to rozvíjí. Ale každá 
hodina je jiná, individuální podle 
dětí. Staví se na jejich dovednos-

tech. Od toho, co zvládnou, po-
stoupíme dál. Hlavní je, že se pro 
ně voda stává přirozeným prostře-
dím a je to i forma společenského 
zážitku.“

Pro děti je takový kurz jistě dob-
rou zkušeností a kromě zajíma-
vých zážitků přináší také pozitivní 
vliv na motorický, citový i emoční 
vývoj dítěte. Jana Karlová

V Mostě se děti přátelí s vodou už od plenek Město Bílina
Zájezdy 2009

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2.–7. 2. 2010 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

8. 2.–14. 2. 2010 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2.–21. 2. 2010 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov 
nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

22. 2.–28. 2. 2010 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

1. 3.–7. 3. 2010 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, 
Louny, Prostějov, Karviná

8. 3.–14. 3. 2010 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frý-
dek-Místek

Č.j.: 9017/2008-20
Dne 13. června 2008
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech 
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním polo-
letí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 
30. října 2009. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 
2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
29. ledna 2010.

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-
Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Ko-
lovraty, Praha – Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Pra-
ha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, 
Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 
2010 do úterý 31. srpna 2010. Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

 Mgr. Ondřej Liška v.r.
 ministr 

Organizace školního roku 2009/2010
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Termín Cíl zájezdu 
 
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
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Jeden z obyvatel zookoutku kozel 
Dvojí Tvář

I toto lze spatřit uvnitř.
Foto: MP Bílina Takto vypadá hotel, ve kterém se neplatí. Václav Weber

Hotel Dagmar stále hostí nezvané návštěvníky

Život zookoutku a pozdně letní příchod nových obyvatel

Založení zookoutku inicioval 
v roce 2003 místostarosta Ro-
man Šebek a jeho umístění, návrh 
a vlastní stavbu celého zařízení 
svěřilo tehdejší vedení KC Kas-
káda nám coby nově se nastěho-
vavším obyvatelům domu v areálu 
amfi teátru. Když bylo dostavěno, 
přivezli jsme dvě kamerunské 
kozičky a kozlíka, převážně ze 
Zooparku v Chomutově. Pro pes-
trost jsme vybrali jako další oby-
vatele pár ovcí vřesovištních. Obě 
ovečky však bohužel postupně 
doplatily na nepatřičné pamlsky, 
velmi záhy uhynul beran Bobeš 
a v loňském roce jsme takto přišli 
o ovečku Elišku. Pokaždé je to vel-
mi smutná záležitost, které nelze 
v podmínkách volného přístupu 
návštěvníků nijak předejít. Ovečky 
již do zookoutku doplňovat ne-
chceme, zůstaneme u kamerunek, 
které se díky své povaze a vybíra-
vosti ve stravě ukázaly být skvělý-
mi obyvateli zookoutku. 

Za dobu existence zookoutku se 
zde již narodilo více než 30 kůzlat. 

Nelichotivou ozdobou Bíliny je 
už léta hotel, který nese název Dag-
mar. Hosté, kteří tu jsou ubytovaní, 
za svůj pobyt neplatí. Nový domov 
si v něm našli bezdomovci.

Line se z něj nevábný zápach 
a panuje v něm nepříjemný nepo-
řádek. Co s tím může dělat a dělá 
město, popsal starosta Josef Horá-
ček: „Dostalo se mi zpráv, jak to 

tam vypadá, a nechal jsem Měst-
skou policií udělat fotky. Hotel je 
v dědickém řízení, a má ho tudíž 
momentálně ve správě soud, kam 
jsem fotografi e nechal zaslat, aby se 

uspíšilo řízení. Zároveň jsme požá-
dali, soud o zabezpečení tak, aby se 
tam to nemohlo dít to, co tam v sou-
časnosti můžeme pozorovat.“

Hotel není majetkem města, pro-
to s tím momentálně nemůže více 
dělat. Město samotné ho proti vstu-
pu zajistit nemůže. Starosta tento 
nepříjemný stav řeší několikrát 
do roka: „Dostalo se nám od soudu 
příslibu, že hotel bude do několika 
měsíců prodán v aukci a bude mít 
svého majitele, který s tím něco pro-
vede. Nicméně po dobu minimálně 
dvou let je situace stále stejná. Sou-
du ale nelze jakkoliv určovat, které 
záležitosti vyřídit přednostně. Jsou 
případy, které tam leží i léta.“

Doufejme, že se již brzy tato zá-
ležitost vyřeší a najde se nový maji-
tel hotelu, který si dokáže se samo-
zvanými hosty poradit.

Jana Karlová

Pravidlem v letech minulých bý-
valo, že se rodila uprostřed zimy, 
na Tři krále, a další pak na začát-
ku letních prázdnin. Kůzlata jsou 
jednoznačně největší „atrakcí“ zo-
okoutku. Jejich vysoké hlásky, roz-
pustilé poskakování, hravé souboje 
či horolezecké výstupy na střechu 
salaše nenechávají nikoho lhostej-
ným či špatně naladěným. Proto 
bydlí s rodiči v zookoutku dokud 
kapacita dovolí, a teprve když té-
měř dospějí, jsou nabídnuta k od-
prodeji. S našimi odchovanci se 
tak můžete setkat například na ran-
či Malevil nebo také v zookoutku 
zřízeném majiteli plzeňských pe-
káren. 

Letošní rok s pravidelností za-
míchal, letní kůzlátka na sebe ne-
chávají čekat až na přelom srpna 
a září. Jejich starší sourozenci, 
z prosince 2008, již však v zo-
okoutku nejsou. V souvislosti 
s plánováním neobvykle velkého 
hudebního festivalu na konci červ-
na tohoto roku padlo nelehké roz-
hodnutí: pro zvířata je nejlepším 

řešením maximálně je ochránit 
před možným traumatem, a tedy 
je třeba kůzlata „vyslat“ k novým 
majitelům již před touto velkou 
akcí. Pádným argumentem pro 
nelehké rozhodnutí byl fakt, že 
předpověď návštěvnosti na festi-
val udávala 3.000 účastníků. A tak 
zookoutek poněkud osiřel, zůstalo 
zde základní stádo – jeden kozel, 
dvě kozičky. Ale soudě podle sou-
časného chování kozích dam, kůz-
látka budou na světě velmi brzy.  

Základním krmením kamerunek 
je celoročně seno, jako přídavek 
pak vojtěškové granule a mine-
rální liz. S ohledem na návštěv-
níky dostávají kamerunky svou 
celodenní dávku sena do seníku 
zpravidla ve večerních hodinách, 
kdy také v klidu největší díl zbaští 

a jdou se uložit ke spánku.  Druhý 
den ráno dojídají zbývající část 
a opět ji v klidu stráví. V odpoled-
ních či podvečerních hodinách tak 
bývají nejčilejší a rády si k Vám 
přiběhnou pro pamlsky. 

Až se budete na návštěvu zo-
okoutku chystat, pak vězte, že 
určitě uděláte kamerunkám ra-
dost nadrobno nakrájeným, dobře 
usušeným chlebem, na kousky na-
krájenou mrkví či jablíčky. Rády 
si od vás vezmou i hrst ovesných 
vloček, ale s těmi raději opatrně, 
ve větším množství mohou způso-
bit zažívací problémy. Pokud vám 
naneštěstí chleba začal při sušení 
plesnivět, zelenina se v horku za-
pařila v igelitovém sáčku, nebo 
v zimě přemrzla, tak ji rozhodně 
zahoďte do koše. Zvířatům by 
tyto „pochoutky“ velmi ublížily. 
Čím uděláte určitě radost na místě 
u zookoutku, to je javorové listí 
z nedaleko rostoucích náletových 
porostů.  

A pokud Vámi donesené krme-
ní obyvatelé zookoutku nezbaští 
a zůstane na zemi, pak se opravdu 
nemáte proč strachovat, že zůsta-
ne nevyužité. Přijdou si pro ně 
veverky, přiletí sýkorky, brhlíci 
a strakapoudi, a za soumraku či 
rozbřesku dorazí i zajíci a srnky. 

Jsme rádi, že si zookoutek vy-
sloužil takovou míru oblíbenosti 
a návštěvnosti v průběhu celého 
roku, a také nás těší, že v letošním 
roce jsou k dispozici i nějaké ko-
runky z pokladny města na tolik 
potřebné nátěry a údržbu. 

Monika Pecháčková

Bílinský zookoutek u letního amfi teátru na Kyselce je celoročně 
oblíbeným vycházkovým cílem nejen obyvatel Bíliny, ale také ná-
vštěvníků z okolních měst a obcí. Dnes již tradičně sem kamerunské 
kozy chodí rozmazlovat pamlsky děti ze školek, družin, rodiče či 
prarodiče s dětmi, ale také senioři. Děti se svým typickým veselým 
povykem běhají po okolí a trhají trávu a listí pro zvířata, druhá 
nejčetnější skupina, senioři, přináší pečlivě nakrájené, drobné, su-
ché kousky pečiva a voláním „koza, koza“ navozuje atmosféru časů 
minulých, kdy se toto volání neslo každou vesničkou. Někteří seni-
oři dokonce přijíždějí vlakem („Máme levný vlak, víte?“ s milým 
úsměvem odpovídají, když mezi řečí zjistíte, že jsou od Chomutova, 
každý měsíc nasuší pečivo a přijedou se s kamerunkami potěšit). 
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Pavel Záhorec pochází z Ledvic, ale od roku 1985 žije s rodinou 
v Bílině a jako Bíliňan se cítí. Fotografování je jeho velkým ko-
níčkem už mnoho let. Jeho nesporný talent mu od té doby přináší 
četná vítězství v prestižních soutěžích a možnosti vystavovat své 
fotografi e na zajímavých místech. Jak se jeho fotografování vyví-
jelo, čeho již dosáhl a na co se tento zajímavý člověk z Bíliny ještě 
chystá, prozradil v rozhovoru.

Bílinský fotograf vyhrává soutěže

Jedna z mnoha zajímavých fotografi í Pavla Záhorce - pelikán hnědý z Ga-
lapág

Jaké byly vaše začátky 
s fotografováním? Kdo 
vás ovlivnil?

Byl jsem ovlivněn nejvíc tá-
tou, když začal dělat první poku-
sy s vyvoláváním filmů a zvět-
šováním fotek. To mě nadchlo 
natolik, že jsem asi v 15 letech 
začal také sám fotit a budovat 
první fotokomoru. Měl jsem fo-
toaparát Flexaret, později Prak-
tiku a Chinon. Postupně jsem 
doplňoval fotografickou výba-
vu a snažil se zdokonalit nejen 
po technické stránce, ale hlavně 
po stránce obsahu fotografie.

Na co jste se zaměřoval?

Ze začátku jsem jako většina 
lidí fotil různé dovolené a děti 
příbuzných. Postupně mě ale 
začala bavit reportážní a spor-
tovní fotografie. Přijel jsem tře-
ba z noční směny, vzal jsem fo-
ťák, brouzdal po Teplicích, kde 
jsme tenkrát bydleli, a hledal 
zajímavé náměty. Často jsem se 
zúčastňoval různých dálkových 
pochodů, pravidelně jsme s par-
tou kamarádů ,fotografů‘ jezdili 
na turistiku do Vysokých Tater. 
Zajímavé snímky z vysokohor-
ského prostředí jsem pak posílal 
do různých časopisů a soutěží. 

V jakých časopisech se 
vaše obrázky objevovaly?

Tenkrát jsem míval fotky 
např. v oblíbených časopi-

sech  Mladý svět a Květy. Dost 
často byly publikovány také 
v regionálních denících. To mě 
velmi těšilo a stále víc bavilo. 
Člověk je rád, když vidí, že se 
jeho fotka líbí.

Publikujete v časopisech 
i v současnosti?

Ano, dokonce ve dvou odbor-
ných fotografických časopisech 
byl se mnou rozhovor a otiskli 
můj fotografický profil. Časo-
pisy také vyhlašují fotografické 
soutěže, kterých se pravidelně 
účastním. Občas i vyhrávám, 
a to je velký stimul. 

Jak jste úspěšný?

Teď jsem daleko úspěšnější, 
než jsem býval dříve. Je to vcel-
ku logické. Ve fotografi i je třeba 
získat zkušenosti hlavně v oblasti 
obsahové stránky. Docela si mi 
daří i na internetových serverech. 
I v silné mezinárodní konkuren-
ci se může prosadit třeba fotka 
z Českého středohoří. Časopisy 
tyto servery také sledují a samy se 
na vás začnou obracet se zájmem 
o fotky a komentáře k nim.

Účastníte se ještě jiných 
soutěží než v časopisech?

Ano, největšího úspěchu jsem 
však dosáhl v mezinárodní soutěži 
s názvem Ekologie v objektivu, 
kde jsem získal dokonce dvě prv-
ní místa. Jedno v kategorii krajina 
a druhé TOP za celkové vítězství. 
Soutěž se vyhlašuje v různých ze-
mích a soutěží se v rámci příslušné 
země. V ČR tehdy poslalo své fot-
ky přes 1400 soutěžících. Tohoto 
vítězství si cením zatím nejvíc. 
Oceněné velkoformátové snímky 
byly vystaveny v Praze na Ovoc-
ném trhu a na Ruzyňském letišti.

Co nejčastěji a nejraději 
fotíte?

Mám rád krajiny a úplně 

nejradši fotím České středo-
hoří a Krušné hory. Měl jsem 
sice nabídku fotit na zakázku 
i v jižních Čechách, ale odmí-
tl jsem, protože si myslím, že 
nejlepší krajinářské snímky 
můžou vzniknout v prostředí, 
které fotograf důvěrně zná. 
Rád se vracím na známá místa, 
opakuji snímky v různém den-
ním světle a ročních období.

Jezdíte fotit i do ciziny?

Ano, to mě chytlo loni. 
Zúčastnil jsem se expedice 
do JAR, kterou pořádal Insti-
tut digitální fotografie. Jezdili 
jsme v džípech a pohybovali 
se mezi volně žijícími zvířaty. 
Fotili a fotili – bylo to oprav-
du nádherné. Už v Africe jsme 
společně dohodli expedici 
na Galapágy a do Ekvádoru. Tu 
jsme absolvovali letos na jaře. 
Vyprávění o tomto ráji na zemi 
by vydalo na samostatný člá-
nek.

Fotky z těchto cest jste 
také někde zveřejnil?

Ano, měl jsem výstavu fo-
tek z Afriky v Praze, v nově 
otevřené budově ČSOB. Foto-
grafie z Galapág a Ekvádoru 
jsem vystavoval v pražském 
Mánesu. To je prestižní místo, 
kde se prezentují díla opravdu 
předních fotografů. Výstavu 
jsme společně s kolegy z expe-
dice zorganizovali jako prodej-
ní, charitativní a celý výtěžek 
byl věnován na zakoupení hra-
ček dětem z ekvádorské části 
Amazonie.

Plánujete nějakou výsta-
vu také v Bílině?

Ano, na příští rok chystám 
výstavu, na které bych měl 
představit nejzajímavější fo-
tografie z cest, tedy z Afriky, 
Ekvádoru a Galapážského sou-
ostroví. To bych chtěl v jedné 
výstavě spojit.

Máte v plánu další cesty?

To ještě nevím. Dostal jsem 
sice zajímavé nabídky na jednu 
expedici do Venezuely a druhou 
do Kostariky, Panamy a Nika-
raguy. Mě spíš ale láká podívat 
se do severských zemí. Kdysi 
dávno jsem tam byl a moc se mi 
tam líbilo.

Jakou techniku 
používáte?

Mám sice několik přístrojů, 
ale používám jen jeden Canon 
EOS 5D. Tvrdím, že na foťá-
ku jako vlastním záznamovém 
zařízení tolik nezáleží. Člověk 
musí být vybaven hlavně kvalit-
ními objektivy. 

Internetové stránky
PAVLA ZÁHORCE

http://www.fotozahorec.cz 
jsou pozoruhodnou 
pozvánkou do světa
jeho fotografické

tvorby a snad 
i na výstavu

v příštím roce.

Jana Karlová

Pavel Záhorec Foto:Jana Karlová
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Rekonstrukci vlakového a přesun autobusového nádraží v Bílině 
má v plánu teplická společnost JTH Property a.s. Chystané ote-
vření obchodního komplexu Interspar je tedy prvopočátkem ne-
malých architektonických proměn této oblasti. Záměrem společ-
nosti je vytvořit v Bílině integrované dopravní centrum, které by 
zahrnovalo vlakové spoje s dálkovými i místními autobusovými 
spoji. Celková přestavba vlakového nádraží a přemístění centrál-
ního stanoviště pro autobusy vytvoří podmínky pro koncentraci 
obchodní zóny, která povede až k Intersparu. 

V minulém čísle Bílinského zpravodaje byla uveřejněna fotore-
portáž o životě na Teplickém předměstí spočívající především 
ve vyjádření názorů jeho obyvatel. Co na stížnosti lidí říká sta-
rosta a co pro lepší život na Teplickém předměstí dělá město?

Vlakové i autobusové nádraží projde změnami
6 3. září 2009

Náplň a cíl projektu zpřesňuje 
zástupkyně firmy Ing. Gabriela 
Hlavsová: „Zmíněný projekt se 
týká zejména revitalizace vlako-
vého a autobusového nádraží, 
které chceme kompletně zrekon-
struovat. Na levé straně nádraží 
by měla stát zóna s obchůdky 
s rozmanitým zbožím. Autobuso-
vé nádraží bychom chtěli přesu-
nout kvůli zlepšení obslužnosti, 
stát by mělo na pravé straně, 
za poštou.“

Celý projekt je zatím ve fázi 
zpracovávání projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí. 
Zatím se tedy přímo na místě nic 
konkrétního dít nebude. Odkou-

pení nádražní budovy od Čes-
kých drah je zatím také v jed-
nání. Odhadem se něco začne 
dít počátkem příštího roku, jak 
uvádí Ing. Hlavsová: „Pokud 
nedojde k nějakým nepředvída-
ným okolnostem, které se v prů-
běhu veškeré legislativy mohou 
vyskytnout, s realizací bychom 
mohli začít zkraje příštího ro-
ku.“

Kolik to spolkne financí, ne-
lze zatím přesně odhadnout: 
„V současné době se pohybu-
jeme v rovině kalkulací. Vzhle-
dem k tomu, že se pohybujeme 
kolem vlakového nádraží, kde 
jsou ochranná pásma, atd., tak 
celkovou částku zatím nejsme 

Obyvatelé si například stěžují, 
že na sídlišti není bezpečno a že 
tu měla být postavena služebna 
Městské policie (MP). Starosta 
Josef Horáček tvrdí, že již ně-
kolik let jsou tu posíleny hlídky 
MP, které se tu objevují denně. 
Zároveň jsou zde často vidět 
hlídky PČR. Nemohou však stát 
u jednoho vchodu. Dále popisuje 
chystaný projekt: „Je připraven 
projekt třítýdenního sledování 
Policií ČR a Městskou policií, 
se zaměřením právě na negativní 
živly apod. Ale nemůžou to dělat 
trvale.“

Pokud jde o služebnu MP, za-
stupitelstvo se dlouho rozho-
dovalo, jestli ji tam zřídit, nebo 
dát přednost pojízdné služebně. 
Nakonec vyhrála pojízdná slu-
žebna a v září již půjde do pro-
vozu: „Bude lepší, než je pevná 
služebna, protože ji budeme moci 
postavit na inkriminovaná místa 
a nechat ji tam třeba měsíc. Ne-
můžeme na každém sídlišti udě-
lat pevnou služebnu, ta pojízdná 
ji nahradí.“ Služebna bude mít 

k dispozici kameru a osvětlení 
asi do sta metrů, takže bude moci 
monitorovat velké prostory síd-
lišť a natáčet je.

Kromě bezpečnosti obyvate-
le trápí také devastace zařízení 
a věčný nepořádek. V obou těch-
to oblastech je třeba zapojit sa-
motné občany: „Snažíme se o to, 
aby tam bylo uklizeno a aby byla 
udržena čistota. Pokud jde o ni-
čení věcí, tak ti, co své okolí de-
vastují, si musí uvědomit, že ničí 
sami sobě hezké prostředí. Ale 
hodně záleží i na ostatních oby-
vatelích, aby jeden upozorňoval 
druhého a na druhého,“ zdůraz-
ňuje starosta. Lidé se podle něj 
nemají bát zavolat na policii. Ne-
musí říkat své jméno, policie to 
i tak vždy prověří. Ale pokud své 
jméno řeknou, není třeba se ani 
tak ničeho obávat, policisté jeho 
jméno nikde prozradit nesmějí.

Starosta uvádí příklad: „Někdo 
zavolá, že tam kdosi vyhazuje 
odpadky z popelnice. Hlídka MP 
tam okamžitě pojede.“ Nebo: 
„Máme sběrný dvůr, kam každý 

vozí zdarma, čeho se chce zba-
vit. Nebo zavolá technické služby 
a oni to odvezou. Ale někteří to 
stejně nahází k popelnici, MP pak 
pátrá, kdo to byl, ale žádní svědci 
nejsou. Spousta lidí se třeba dívá 
z oken, ale nikdo nic neviděl. To je 
pak těžké. Může to být strach, že 
by se tomu, kdo něco řekl, mohlo 
něco stát. Ale nikdo nemusí vědět, 
kdo volal. Vše může být anonym-
ní,“ apeluje na všechny obyva-

tele Teplického předměstí Josef 
Horáček a uzavírá, že je tohle 
sídliště pro město stejně důležité 
jako ostatní: „Tohle sídliště není 
stranou. Provedli jsme tam první 
etapu revitalizace a do konce ro-
ku měla proběhnout druhá a třetí 
etapa. Jen kvůli krizi jsme na ni 
nedostali peníze. Měli bychom 
je dostat příští rok a revitalizace 
sídliště bude pokračovat.“

Jana Karlová

schopni vyčíslit,“ vysvětluje pa-
ní Hlavsová.

Přesně a určitě se nedá odhad-
nout ani doba trvání celé akce. 
Záleží to na různých faktorech, 
z nichž některé vyjmenovává 
zástupkyně firmy: „My bychom 
samozřejmě chtěli, aby to by-
lo hotové co nejdříve. Ale je to 
otázka jednání s Českými drá-
hami a také toho, za jak dlou-

ho se vyřídí stavební povolení 
a územní rozhodnutí. Ani v sa-
motném průběhu výstavby nelze 
vyloučit neočekávané situace.“

Vzhledem k současnému stavu 
lze s nadějí očekávat, že všech-
ny změny, kterými tato oblast 
Bíliny projde, budou ku pro-
spěchu všech a budou zname-
nat příznivé změny pro bílinské 
obyvatele. Jana Karlová 

TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ Z POHLEDU MĚSTA

Současné autobusové nádraží. Foto: Václav Weber

Kulturní centrum Kaskáda 
v Bílině srdečně ZVE na tradiční

VSTUPNÉ ZDARMA

koná se 4. září 2009 v Bílině
   19 hodin – sraz na Mírovém náměstí; 
   hrát bude kapela Na poslední chvíli 
   (country, folk, pop)

20 hodin – odchod do Letního kina na Kyselce; 
promítání pásma pohádek pro nejmenší 

Do kina za Krtkem

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
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Stavby dvou kruhových objezdů na silnici 1/13 probíhají pod-
le odboru dopravy bez problémů. Navíc je pravděpodobné, že 
ke dvěma právě vznikajícím přibude časem ještě jeden.

Dům dětí a mládeže v Bílině zahájil nový škol-
ní rok o týden dříve, a to tím, že už od pondělí 
24. srpna byli všem zájemců k dispozici při-
hlášky do zájmových kroužků na školní rok 
2009/2010. 

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

Bílina se zřejmě dočká třetího kruhového objezdu

První den 27 přihlášek

V červenci se začalo s výstavbou 
u Penny, druhý rondel u Lidlu byl 
zahájen v polovině srpna. Oba by 
měly být dokončeny ve stejném 
termínu – 31. října. 

Ke stavbě objezdu u Penny pa-
tří také přemostění řeky a vjezd 
na parkoviště k budoucímu Inter-
sparu. Vedoucí odboru dopravy 
Miroslav Jedlička k situaci říká: 
„Tato stavba je asi ve třetině 
provedených prací. Zatím se dě-
lá pravá polovina silnice směrem 
k Penny. Vše probíhá bez kom-
plikací.“ V těchto dnech vrcholí 
práce na pravé straně a rozjede se 
výstavba druhé poloviny.

Zásluhu na tom, že stavba i do-
prava v jejím okolí neztrácejí 
na plynulosti má i odklon Tep-
lickou ulicí přes Wolkerovou 
a Seifertovou ulici. Podle odbo-
ru dopravy „je i v těchto ulicích 
provoz bez potíží a jediný problém 
spočívá v neukázněnosti. Přes zá-
kaz stání tam někteří řidiči auto 
klidně nechají a odejdou. Chovají 
se tak vůči ostatním bezohledně, 
protože se tím okamžitě začne tvo-
řit kolona“.

Po celou dobu stavby rondelu 
bude pomocným řešením situace 
provizorní kruhový objezd u Li-
dlu. „Je to proto, abychom neza-

blokovali ani jednu silnici. Aby 
auta mohla plynule projíždět,“ 
vysvětluje pan Jedlička. I doprav-
ní značení je zde pouze provizor-
ní, svislou značkou: „Občas se ři-
diči děsí,ale nemůžeme zde udělat 
trvalé značení na silnici, protože 
se jím bude v průběhu stavby hý-
bat.“ Také zde je provoz ze všech 
směrů klidný.

Novinkou je, že Krajský úřad již 
vydal stavební povolení na křižo-
vatku u radnice. Stavbu bude stej-
ně jako v případě rondelu u Lidlu 
fi nancovat Ředitelství silnic a dál-
nic, zatím však nemá potřebné 
fi nance: „S panem starostou je 
pojedeme vyjednat. Podstatné teď 
bylo především získat stavební po-
volení.“

Kruhové objezdy budou pro řidi-
če jistě přínosem a provoz na „tři-
náctce“ se stane plynulejším a bez-
pečnějším. V průběhu roku se me-
zi OD Lidl a nádražím stalo již 80 
dopravních nehod, což tento úsek 
činí druhým nejnebezpečnějším 
v okrese. „Osmdesát nehod je ob-
rovský počet. Předpokládáme, že 
díky kruhovým objezdům výrazně 
klesne. Jsou rozhodně bezpečnější 
než křižovatky,“ shrnul smysl celé 
investice Miroslav Jedlička.

 Jana Karlová

Hned první den byl o přihlášky velký zájem, zaplaceno bylo rov-
ných 27 přihlášek. Jako první si pro přihlášku přišla Eva Brunclíko-
vá, hlásí se na volejbalovou přípravku, nejmladším zájemcem byla 
Anežka Mariášová, která bude chodit do baletu.

Zatím největší zájem je o volejbalovou přípravku, aerobik Cipísek 
a Kendó.

Přihlášky byly zájemcům k dispozici do 29. srpna vždy od 14:00 
do 18:00, dále pak každý pracovní den v době od 9:30 do 12:00 
a od 13:00 do 17:30 hod. 

DDM Bílina se na všechny dětí těší v novém školním roce 
2009/2010.

Podrobnější informace o dění v DDM Bílina hledejte na HYPER-
LINK „http://www.ddmbilina.cz“ www.ddmbilina.cz.

Vlasta Vébr

Stavba kruhového objezdu u Penny. Foto: Václav Weber

Provizorní kruhový objezd u Lidlu. Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

5. září – 15 a 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: 70,– Kč 102 minut

8. – 9. září – 19 hodin
VENI, VIDI, VICI

ČR/Romantická komedie. České znění.
Romantická komedie z golfu...

Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra 
Nováková, Václav Postránecký, 

Bob Klepl…
Vstupné: 65,– Kč , 95 minut

10. – 11. září – 19 hodin
ZASTAV SE A NEPŘEŽIJEŠ 2: 

VYSOKÉ NAPĚTÍ
USA/Akční. České titulky.

Adrenalinový šok, který Vás nenechá 
vydechnout...

Hrají: Jason Statham, Amy Smart, Efren 
Ramirez, Clifft  on Collins Jr.
Vstupné 65,– Kč, 94 minut

15. – 16. září – 17 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: 

ÚSVIT DINOSAURŮ
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se 
vrací, aby zažili další nová dobrodružství...
V českém znění: Jiří Lábus, Zdeněk Mah-

dal, Ota Jirák, Kateřina Brožová ..
Vstupné: 65,– Kč, 94 minut

MĚSTSKÉ DIVADLO
17. září – 19 hodin

ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH

Richard Alfi eri
(Divadlo Ungelt Praha)

Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti 
a nikdy neumírající neději.

Hrají: Chantal Poullain, Oldřich Kaiser
Vstupné:

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
9. září – 18 hodin
ORCHIDEJE 

ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Přednáška Karla Nepraše a Romana Kroufeka, 

ve které vás opět seznámí s méně známými rostlina-
mi severních Čech. 

Kromě přednášky se také můžete podívat na foto-
grafi ckou výstavu nejzajímavějších druhů orchidejí, 

která bude instalována od 7. září v přístupové chodbě 
knihovny a potrvá do konce měsíce.

Vstupné dobrovolné

KAFÁČ
5. září – 18 hodin

8 VTEŘIN NA KAFÁČI 
Koncert děčínské country-beatové kapely.

NÁŠ TIP
3. září – 19 hodin

PAŘÍŽ 36

Jaro 1936. Městská čtvrť pra-
covní třídy na severu Paříže, 
která kdysi mívala své vlastní 
jméno, ale kterou nyní každý 
jednoduše nazývá Faubourg. 
Malé náměstí, pár obchodů, 
naklánějící se budovy, dlážděné 
ulice a olupující se fasáda kaba-
retu Chansonia. V této dělnické 
čtvrti všichni oslavují triumfální 
vítězství Lidové fronty ve vol-
bách s nadšením a nadějemi 
na světlejší zítřek. Mezi sliby 
nové vlády je i slavný zákon 
o placené dovolené, která umož-
ní řadě lidí spatřit poprvé moře.
Tři obyvatelé Faubourgu, za-
městnanci showbusinessu a blíz-
cí přátelé, však nesdílí divoké 
naděje ostatních lidí. Chanso-
nia, kabaret, který je před tím 
zaměstnával, ukončil svůj pro-
voz o čtyři měsíce dříve a oni tak 
zůstali bez práce. Pigoil, kulisák, 
30 let u Chansonia. Bez práce 
může přijít o svého 12letého 
syna JoJo a musí se vzdát plánů 
na to ho vzít k moři. Milou, hor-
kokrevný osvětlovač a záletník. 
Symbol „pracující aristokracie“, 
obratný řečník, který je odhod-
lán „změnit svět“. Jacky, býva-
lý nosič reklamy v Chansonia. 
Poté, co nosil řadu let jména 
hvězd na vývěsní desce, začal 
Jacky snít o tom, že jednoho 
dne bude sám králem kabaretu.
Podporováni místními se tito 
tři přátelé rozhodnou vzít osud 
do vlastních rukou: zaberou 
Chansonii a produkují hitový 
muzikál, který jim umožní ono 
místo koupit. Každý z nich má 
odlišný motiv, ale všichni sdílí 
stejný cíl: najít novou rovnováhu 
ve svém životě. 

5. září – 15 a 17 hodin
VZHŮRU DO OBLAK

Vzhůru do oblak je příběh 
o 78letém prodejci balónků 
Carlovi Fredricksenovi, který si 
konečně splní celoživotní sen 
o dobrodružstvích, když na svůj 
domek přiváže tisíce balónků 
a odletí s ním do divočiny již-
ní Ameriky. Až příliš pozdě ale 
zjistí, že se k němu potají při-
pojil i původce jeho nejhorších 
nočních můr: nadšený osmiletý 
průzkumník divočiny jménem 
Russell. Jejich společná pouť 
do ztraceného světa, v němž se 
setkávají s všemožnými zvlášt-
ními, exotickými a překvapivý-
mi postavami, je plná humoru, 
emocí a obrovsky nápaditých 
příhod. Současně se jedná o vý-
roční desátý film studia Pixar.

8. – 9. září – 19 hodin
VENI, VIDI, VICI

Honza je normální devatenác-
tiletý kluk z Ústí nad Labem 
po uši zamilovaný do své pří-
telkyně studentky a fotografky 
Terezky. Honza, po tragické 
smrti svého otce - vášnivého 
golfisty, vyrůstá jenom s ma-
minkou a malým bráškou 
Lukáškem. Rodina se smr-
tí otce těžce vyrovnává, na-
víc se na ní řítí i existenční 
problémy v podobě exekuto-
rů vymáhajících pohledávky 
za lichvářskou půjčku na byt.
Honza se k celé vzniklé situa-
ci staví čelem. Nechce nechat 
všechny starosti na mamin-
ce, a tak místo plánovaných 
romantických prázdnin s Te-
rezkou ve Francii nastupuje 
na brigádu do luxusního hotelu 
v Karlových Varech, kde pracu-
je jeho strýc Maxmilián. Právě 
probíhá Mezinárodní filmový 
festival a Honza má jedinečnou 
možnost „vychutnat si“ velký 
svět z jeho odvrácené stránky – 
jako myč nádobí a příležitostný 
číšník v jedné osobě . Pracuje 
celé dny a noci a všechen vý-
dělek posílá rodině. Na večír-
ku, kde Honza zaskakuje jako 
číšník se nechtěně dostane 
do sporu s hlavou partičky zla-
té mládeže – golfistou Reném. 

Strýc Maxmilián zařídí Hon-
zovi brigádu v golfovém klubu, 
kde se seznámí s krásnou PR 
manažerkou Alicí, která ho po-
zve na firemní golfový turnaj. 
V noci po směně najde Hon-
za na odpališti pohozenou hůl 
a několikrát zkouší dávno za-
pomenutý švih. Staré instinkty 
se vrací. Golfový trenér Karel 
okamžitě rozpozná velký ta-
lent a nabídne mu pomoc. Svůj 
první turnaj Honza vyhrává. 
Otevírá se mu cesta do náru-
čí P.R. manažerky Alice, a s ní 
i cesta do světa malého českého 
šoubyznysu. Honza brzy začne 
při své strmé cestě za úspěchem 
ztrácet půdu pod nohama. Při-
chází nejen o vztah s Terezkou, 
důvěru mladšího brášky Lu-
káška, ale nakonec i přátelství 
trenéra Karla. Alice ho zavaluje 
prací v reklamě a bez skrupulí 
na něm vydělává. Honza pře-
stává mít čas na trénink a po-
slední kapkou je vážné zranění 
při tréninku na juniorském mi-
strovství republiky.. V nemoc-
nici s ním Alice rázně ukončí 
smlouvu i vztah. A tady teprve 
Honzův příběh začíná. 

10. – 11. září – 19 hodin
ZASTAV SE A NEPŘEŽIJEŠ 2: 

VYSOKÉ NAPĚTÍ

Ve snímku Zastav a nepřežiješ 
byl nájemnému vrahovi Chevu 
Cheliosovi do těla vpraven jed, 
který ho zabije, pokud neudrží 
své srdce v nepřetržitém stresu. 
V tomto vysoko-oktanovém po-
kračování čínská mafie ukradne 
Cheliosovo téměř nezničitelné 
srdce a vymění ho za bateriově 
poháněnou náhradu, která vyža-
duje pravidelné dávky elektřiny, 
aby se udržela v chodu. Odhod-
lání získat své skutečné srdce 
zpět a touha po pomstě jsou jeho 
hnacím motorem. Chev Chelios 
se vydává na zběsilou honičku 
ulicemi L.A. a sejme každého, 
kdo se mu postaví do cesty.

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
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Dům dětí a mlá-
deže Bílina přijímal 
přihlášky do zájmo-
vých kroužků oproti 

loňskému roku již o týden dříve, 
tedy od pondělí 24.srpna. Recep-
ce DDM Bílina byla otevřena 
již v týdnu od 24. do 29.srpna 
a nyní je otevřena každý pracovní 
den od 9.30 do 12.00 a od 13.00 
do 17.30 hodin. Po vyplnění při-
hlášky se můžete už těšit na první 
schůzku. Více informací o při-
hláškách najdete na www.ddmbi-
lina.cz.

První veřejná prezentace DDM 
Bílina v novém školním roce se 
bude konat 13.září od 10:00 hodin 
na Růžovém paloučku na bílinské 
Kyselce v rámci oslavy Dne hor-
níků. 

Budete se moci seznámit se 
všemi zájmovými kroužky, kte-
ré DDM Bílina otevírá v novém 
školním roce, připraveny budou 
výtvarné dílny, malá výstava 
fotografi í z uplynulých let, pro 
nejmenší dětský koutek, budete 
se moci zeptat na vše, co vás bude 
v souvislosti s novým školním ro-
kem v DDM zajímat. 

Přijďte s DDM Bílina strávit 
příjemný sobotní den v přírodním 
prostředí. Těšíme se na vás.

Podrobnější informace o dění 
v DDM Bílina hledejte na www.
ddmbilina.cz.

Vlasta Vébr

Oblast Bíliny byla osídlena již 
v mladší době kamenné. V polovině 
prvního tisíciletí před naším letopočtem 
pak začali do střední Evropy pronikat 
Keltové a usadili se i na území Bíliny. 
Tato rodová společnost se rozpadla pod 
náporem Germánů. Germánští osadníci 
se na severu Čech začali trvale usazovat 
ještě před zlomem letopočtu.

V době stěhování národů od konce 
4. do konce 6. století zůstalo Bílinsko 
nejspíše neosídlené, protože průchody 
různých bojových skupin neposkytovaly 
možnost trvalého osídlení.

Na konci tohoto neklidného období 
začaly do Čech proudit slovanské kme-
ny. V oblasti Bílinska se usadil kmen Le-
muzů (Běliňanů) a teprve jejich příchod 
vytvořil etnicky souvislé osídlení. Úze-
mí Bílinska patří k nejstarším osídleným 
lokalitám v Čechách.

V 2. polovině 10. století zde byl vybu-
dován přemyslovský hrad. Stal se opěr-
ným bodem celé oblasti Podkrušnohoří 
v době, kdy došlo ke sjednocení území 
Čech pod vládou Přemyslovců. Hrad 
stál v místech dnešního zámeckého par-
ku a stal se správním střediskem. Písem-

ně je poprvé uveden v roce 1041. V 11. 
století se v podhradí rozrůstala osada, 
která se ve 13. století stala městečkem.

V raně feudální společnosti ovládal 
oblast Bíliny mocný rod Hrabišiců. Ten 
patřil k nejstarším českým panským ro-
dům. Jejich dějiny lze sledovat od 11. 
stol. a především z kastelánství v Bílině 
plynulo jejich výjimečné postavení.

Bílina se objevuje v nejstarší české 
kronice, kterou sepsal děkan pražské 
svatovítské kapituly Kosmas. Město 
je zde uvedeno v souvislosti s líčením 
války mezi Břetislavem I. a německým 
císařem Jindřichem III. Mezi správci 
místní provincie byl i bílinský Prkoš, 
který měl v roce 1040 bránit proti Jin-
dřichovým vojskům krušnohorské prů-

smyky. Nechal se však podplatit a pustil 
Němce zemskou branou u Chlumce 
do Čech. Až rychlý zásah knížete Bře-
tislava nepřátele zastavil a Prkoš byl 
za trest utopen v Bílině. K zastavení 
vojska došlo u mostu přes řeku Bílinu, 
který se v Kosmově kronice objevuje 
pod názvem Most Hněvův.

Název města pochází z přídavného 
jména ,bílý‘ (bielý) a termín Bielina měl 
původně označovat bílé, tedy bezlesé 
místo, nebo také protékající bílou řeku. 
Významný, avšak nevěrohodný Václav 
Hájek z Libočan má ještě jiné vysvět-
lení. Podle něj byla Bílina vybudována 
dcerou Bivoje a Kazi Bílou a název měs-
ta je odvozen od jejího jména.

Jana Karlová

Veřejná 
prezentace 
DDM na Dni 

horníků

Víte o historii...

BÍLINA JAKO CENTRUM PŘEMYSLOVCŮ

Den horníků 

DĚTSKÁ SCÉNA 
(RŮŽOVÝ PALOUČEK)
10.00  VYKUTÁLENÍ PERMONÍKŮ 

Pohádkové zahájení programu na Dětské scéně – 
DIVADLO V PYTLI

10.30  program Domu dětí a mládeže Bílina 
prezentace kroužků spojené se zábavnými soutěžemi - 
DDM 
V tomto čase též výroba masek permoníků (základní 
materiál si děti donesou) – DIVADLO V PYTLI

13.00  SNĚHURKA NA CHŮDÁCH – DIVADLO V PYTLI 
Pokus o překonání rekordu v počtu permoníků  
(z 29. 6. 2008 – Hrob) 
Přihlížet bude Dc. Šťoura. Podmínkou účasti jsou 
permonické artefakty (pokrývka hlavy, zdroj světla, 
nářadíčko, vousy, pásek na nářadí)

13.30  Speciální soutěže s permonickými dovednostmi  
s odměnami – DIVADLO V PYTLI

15.30  BLANIČTÍ RYTÍŘI 
Slavnostní zakončení programu Dne horníků na Dětské 
scéně – DIVADLO V PYTLI

Po celou dobu programu:

DDM BÍLINA - VÝTVARNÉ DÍLNY 

hráčský koutek – stolní hry a skládání puzzle

dětský koutek pro předškoláky

VÝSTAVNÍ SÍŇ LÁZNĚ KYSELKA
(Hlavní budova Lázní)
10.00  Výstava fotografií jak ze severních Čech, tak i z činnosti 

Historického spolku Města Bíliny, dále vystavení kostýmů, 
zbraní a dobových věcí z různých období. Promítání videa 
a fotek.

DOPROVODNÝ PROGRAM
• Dětské atrakce – houpačky, skákací hrad, trampolína…

•  Koně a poníci – projížďka po vyhrazeném místě pro děti i dospělé

•  Stánky - občerstvení, dřevěné hračky, pardubický perník, cukrovinky, 
sýrové speciality, lázeňské oplatky, koláčky a mnoho dalšího

•  Kolotoče- atrakce pro děti i dospělé

HLAVNÍ SCÉNA 
(LETNÍ AMFITEÁTR)
10.30 JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL (rock)

12.00 VILÉM ČOK & BYPASS (rock)

13.30 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P (blues)

15.00 BRUTUS (rock)

16.30 BLUE ROCKET (rock)

18.00 ŠKWOR (rock)

SCÉNA NA KAFÁČI
11.00 PETRA BÖRNEROVÁ (blues)

12.30 JAZZ MISTAKE (jazz)

14.00  PETR KALANDRA MEMORY BAND (folkrock, blues)

15.30 PAVEL HOUFEK BAND (folk)

17.00 ZLATÝ VOČI (pop-rock)

18.30 KUMBALU (etnobeat, reggae, ska)

SCÉNA U KÁDI
11.30 CLARINET SOCIETY (swing)

13.00 PICHLOVANKA (dechovka)

14.30  ŠVEJK MUSIC (česká lidovka, dechovka)

HISTORICKÁ SCÉNA  
(Před Hlavní budovou Lázní)
9.30  Sraz kolony veteránů na Mírovém náměstí - převážně 

vojenská vozidla

10.15  Výjezd kolony z Mírové náměstí.

10.20  Průjezd kolony Chlum.

10.40  Průjezd kolony Pražská.

11.00  Příjezd před Hlavní budovu Lázní.Vystavení techniky.

14.00  ,,Horníci, lapkové a císařské vojsko,, - historická scénka 
o počátcích dolování uhlí v Severních Čechách začátkem 18. stol. 

Program zajistí Historický spolek Města Bíliny. 

BEZOVKA BÍLINA (RYBNÍKY)
od 9.00   MEMORIÁL JIŘÍHO JERIE (10. ročník) 

Pořádá Klub lodních modelářů Bílina

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA BÍLINA
Neděle 13. 9. 2009

Oblast Bíliny patří k nejstarším osídleným lokalitám v Čechách. První 
osídlení pochází již z doby kamenné, pak tu sídlili Keltové, kteří byli 
vytlačeni Germány, a po nich se na území Bíliny již ukázali Slované.
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Rada města Bíliny na své 16. schůzi konané 26. 8. 2009 mimo jiné:
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu kontak-
tovat soudního znalce na posouzení 
nutnosti výstavby podpůrné konstruk-
ce při stavbě lávky přes řeku Bílinu 
a silnici I/13 a vyvolat  jednání s fi rmou 
FRK, s.r.o. ,Kadaň, za účasti právníka 
a stavebního dozoru ohledně smlouvy 
o dílo a hlídání staveniště. 

Schválila: 
Uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor na Mírovém 
náměstí č. p. 88 - cukrárna, o celkové 
výměře 83,07 m2, mezi městem Bílina 
a pí H. Čečrlovou,  Hostomice, za úče-
lem provozování cukrárny. Nájemné 
bude stanoveno dle směrnice č. 14, 
s účinností od 1. 9. 2009. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu města. 
Normativní ukazatele ostatních nein-
vestičních výdajů na žáka/dítě, pod-
le kterých bude zpracován rozpočet 
v mateřských a základních školách 
zřizovaných městem na rok 2010 dle 
varianty č. 1, to znamená ve výši 2.480 
Kč/dítě v mateřských školách a ve výši 
1.829 Kč/žák v základních školách. 
Realizační dokument pro řízení ma-
lých a velkých projektů uplatněných 
v programu Cíl 3 pro město Bílina, dle 
předloženého návrhu. 
Jmenování pana Jána Boháče do pozi-
ce vedoucího manažera projektů (re-
vitalizace lázní Kyselka a zámeckého 
pivovaru a revitalizace a využití kasá-
ren), s účinností od 1. října 2009. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na akce: 
•  Hornická nemocnice s poliklinikou 

Bílina – zpracování projektové doku-
mentace na REKO elektroinstalace

• MŠ Aléská Bílina – stavební úpra-

vy hlavního vstupu
• Letní kino – vým. laviček – II. etapa
• Oprava fasády – Mírové náměstí č. 

p. 89 a 90
• Výměna balkónových (lodžiových) 

stěn v domech se soustředěnou pe-
čovatelskou službou, Havířská, č. 
p. 582/27 a 583/28, Bílina

• Multifunkční barevný kopírovací 
stroj

Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci:
•  „Celková oprava střechy – Mírové 

náměstí č. p. 87“ je nabídka fi rmy 
ARKÝŘ, spol. s r. o., Bílina.  

• „Oprava parkoviště v ul. Fűgnero-
va, Bílina“ je nabídka fi rmy EU-
ROVIA CS, a. s., Praha.  

• „Oprava chodníku v ulici Síbova 
Bílina“ je nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef Bílina. 

• „ZŠ Lidická Bílina – výměna radi-
átorů + přeregulování otopné sou-
stavy“ je nabídka fi rmy KP servis 
Most, s. r. o. 

• „Renovace datové sítě MěÚ Bílina 
– II. etapa“ je nabídka fi rmy 3 NET, 
a. s., Teplice

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu dle směrnice č. 04/2007, čl. VIII 
odst. 5, a to jako specializovanou za-
kázku na akci :
• „Položení asfaltového povrchu 

na parkoviště u vjezdu do Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou“  fi rmě 
EKOSTAVBY Louny, s. r. o., 

• „Oprava sypací nástavby SYKO 
2,5 na podvozek Praga UV 80“  fi r-
mě Kobit, s. r. o., 

Zároveň schvaluje zapojení investiční-
ho fondu Městských technických slu-
žeb Bílina ve výši 607.000 Kč na výše 
uvedenou akci. 

Revokovala:
Usnesení RM č. 750, ze dne 17. 6. 
2009, kterým byl jmenován pan Martin 

Liška a pan Michal Mlej členem správ-
ní rady o.p.s. Muzeum Bílina.  

Jmenovala:
Paní Libuši Jonášovou vedoucí organi-
zační složky města Bíliny – Pečovatel-
ská služba Bílina, s účinností od 1. 9. 
2009. 
Pana René Štěpánka a pana Jána Bo-
háče členy správní rady společnosti 
Bílinské lázně, o. p. s., s účinností 
od 26.8. 2009. 
Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. čle-
nem dozorčí rady společnosti Bílinské 
lázně, o. p. s., s účinností od 26.8. 2009. 
Pana Michala Mleje členem správní ra-
dy společnosti Muzeum Bílina, o. p. s. 

Zrušila:
Zakázku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci „ZŠ Aléská Bíli-
na – dvorní trakt – přestavba nádvoří 
u hlavního vstupu“ s tím, že projekto-
vá dokumentace bude přepracována 
ve smyslu záměny použitého materiá-
lu tak, aby došlo k zásadnímu snížení 
ceny. Dále pak bude znovu vypsáno 
výběrové řízení. 

Doporučila:
Místostarostovi města vypsat výběrové 
řízení na nového ředitele Městské poli-
cie Bílina s tím, že návrh na pověření 
určeného strážníka předloží na říjno-
vém zasedání zastupitelstva města. 

Projednala a doporučuje
ZM uložit: 

Tajemníkovi městského úřadu zajis-
tit zahájení řízení o výkup pozemků, 
na kterých se nachází veřejná komu-
nikace, v ul. Nerudova, Bezejmenná 
a Fügnerova. Termín: únorové zasedá-
ní zastupitelstva města v  r.2010.

Projednala a doporučuje
ZM a vydat:

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů s tím, že doporučuje výši 
roční sazby místního poplatku v roce 
2010 stanovit na 500 Kč.  

Předkládá zastupitelstvu
města k projednání

Žádost pana Lehkého o zrušení obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2007 o umísťo-
vání a době provozu výherních hracích 
přístrojů v územním obvodu města Bí-
lina a OZV č. 4/2008, kterou se OZV č. 
12/2007 upravuje. 

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucí odboru školství 
a kultury o plánovaných návštěvách 
partnerských měst v roce 2009. 
Skutečnosti a důvody vedoucí k vy-
pracování prověřovací dopravní studie 
na lokalizaci trasy obchvatu města Bí-
liny v čtyřpruhovém uspořádání. Záro-
veň souhlasí s předloženou kalkulací 
ve výši 165.000 Kč bez DPH za tuto 
projektovou dokumentaci a akceptuje 
posunutí termínu odevzdání návrhu 
územního plánu o dva měsíce. 
Přehled hlavních akcí pořádaných 
Jednotou Československé obce legio-
nářské teplického regionu, Okresním 
výborem Českého svazu bojovníků 
za svobodu Teplice a Severočeským 
leteckým archivem Teplice a po před-
jednání souhlasí s převzetím role orga-
nizátora a garanta některé z akcí. 
Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o hospodaření 
za I. pololetí 2009 na skládce Choto-
venka-pískovna. 
Zprávu o výsledcích hospodaření spo-
lečnosti Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., 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)

Skutečně, letní sezóna pro RSZ Bílina s.r.o. pomalu končí. Na bi-
lancování je příliš brzy a veřejnost s hodnocením ještě seznámí-
me, ale už nyní musíme myslet na sezónu zimní.

NĚKDE KONČÍME, JINDE ZAČÍNÁME

Pro zaměstnance toto období zna-
mená také změnu. Někteří pouze pře-
jdou na jiné zařízení a náplň práce se 
moc nezmění – to se týká např. plav-
číků a pokladních z plavecké haly. 
Pro jiné nastane úplně odlišná činnost 
– z plavčíků se opět stanou strojníci 
a rolbaři na zimním stadionu. 

A jak konkrétně bude konec léta na-
šich sportovištích vypadat? Nejdříve 
skončíme na koupališti. Zde máme 
v úmyslu být koupání chtivým k dis-
pozici maximálně do neděle 6. září. 
Pozor, funkční bude pouze pokladna 
v recepci autokempu. Pak už nám 
dojde současná dávka chemie a další 

prodloužení by znamenalo novou in-
vestici. Z minulých let víme, že v září 
už téměř nikdo na venkovní koupání 
nemá náladu ani čas.

Později, téměř současně ukončíme 
provoz na tenise a v autokempu. Tady 
to bude úplně závislé na zájmu zákaz-
níků a na počasí. Dokud se budou lidé 
ubytovávat a dokud budou mít chuť 
hrát tenis, z naší strany překážky kla-
deny nebudou. Myslíme si, že závě-
rečná nastane někdy v průběhu října.

A co další zařízení? Nejdříve star-
tujeme v plavecké hale. Ta i když 
byla v létě využívána v alternativním 
provozu, „natvrdo“ otevíráme 1. září. 

Hned od 2. září začíná sauna. V tom-
to měsíci bude otevřena tak, jak jsou 
bíliňané zvyklí: středa – společná, 
čtvrtek – ženy, pátek – muži. Od října 
však chystáme novinku – ve zkušeb-
ním provozu jí zpřístupníme i v sobo-
tu. To znamená, že minimálně v říjnu 
bude sauna otevřena každý den. Dále 
se rozhodneme podle zájmu.

Také obě naše tělocvičny byly 
v létě navštěvovány. Ovšem hlavně 
za nepříznivého počasí. Od podzim-
ních měsíců si slibujeme větší vytíže-
nost. Jako první projevili zájem atleti, 
elektrárna Ledvice a též tenisový od-
díl má letos vyšší nároky na Zelenou 
halu. Zájemci, hlaste se včas, právě 
vytváříme aktuální rozvrhy.

Na zimním stadionu stále ještě pro-
bíhá částečná rekonstrukce strojovny. 

Tady nám zůstanou původní kom-
presory, ale téměř všechno ostatní 
zařízení potřebné k výrobě ledu bude 
nové. To staré ze sedmdesátých let 
minulého století ohrožovalo bezpeč-
nost a muselo tedy být vyměněno. 
Asi čtrnáctidenní zpoždění nás nejví-
ce mrzí ve vztahu k našim bílinským 
Drakům, kteří by se už měli připra-
vovat na ledě. Odstávka na zimním 
stadionu byla bohužel příliš krátká 
k vyřešení potřebných náležitostí 
a výrobě komponentů. Předpokládá-
me, že by se mělo začít bruslit někdy 
v týdnu od 7. září.

Všechny důležité informace najde-
te také na našich stránkách: www.
sportbilina.cz.

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.
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Ve dnech 23. – 28. 6. 2009 se v Táboře uskutečnily Hry IV. letní 
olympiády dětí a mládeže ČR. Bílinská atletika měla ve výběru 
Ústeckého kraje celkem 5 atletů, kteří byli nominováni na základě 
svých výkonů na počátku letošní atletické sezóny.

Závody Bílinská půlka a Polytany, stejně jako 3. a 4. kolo I. li-
gy mužů, nám ukázaly, že atleti v prázdninových dnech nelení. 
Ovšem ani žactvo nezaostávalo a stejně jako v předchozích letech 
se zúčastnilo letního soustředění.

Z Olympiády dětí a mládeže putovalo do Bíliny zlato

Tentokrát jsme trénovali u Rumcajse

Zlatou medailí a 1.místem ve sko-
ku vysokém v osobním rekordu 
160 cm nejvíce potěšil František 
Janák. I ostatní bílinští atleti si 
na ODM zlepšili své osobní rekor-
dy a na oválu táborského stadionu 
Míru se rozhodně neztratili. 

Výsledky: Lucie Odvárková hod 
kriketovým míčkem - 50,19 m , 
David Kumsta hod kriketovým 
míčkem - 57.03 m, Martin Mach 

60 m - 8,26 s, Jiří Perkner 60 m - 
8,19 s, štafeta 4 x 60 m ve složení 
Janák, Mach, Perkner (všichni Bí-
lina), Havlíček (Litvínov) díky po-
malé předávce na posledním úseku 
zůstala bohužel před branou fi nále 
výkonem 31,53 s. JiM 

Více o ODM v Táboře
na www.olympic.cz/odm2009/cz/

Tentokrát jsme navštívili pohád-
kový kraj Rumcajse, konkrétně Lu-
žany u Jičína.

Po chatkách a penzionu si letos 
děti k přespání vybraly stany. Za-
jeli jsme proto do kempu nedaleko 
Jičína, kde nás přivítali velké trav-
naté plochy, krásné borovicové le-
sy, pohodový šéfkuchař, volejbalo-
vý beach kurt a rybník, který přišel 
v horkých letních dnech vskutku 
vhod. Náplní soustředění byly jed-
nak hry, jako softbal, lakros, vy-
bíjená, beach ringo, přehazovaná 
a volejbal, pétanque a také klasické 
tréninky v lesích, kde jsme hráli 

biatlon, discgolf, štafety apod. To 
vše doplnily noční bojové hry, vý-
let kolem Jičína zakončený poby-
tem v místním aquacentru a téměř 
každodenní táboráky.

Soustředění se nám všem velice 
líbilo, nabrali jsme potřebné síly, 
ještě více jsme se zrychlili a celko-
vě se zdokonalili. Chtěli bychom 
poděkovat Severočeským dolům, 
a. s., Chomutov za fi nanční příspě-
vek. Po soustředění jsme si krátce 
odpočinuli, ale nyní se na našem 
stadiónu opět připravujeme na dal-
ší závody.

Letošní termínovka připravila 

Zleva stojící: J.Perkner, F.Janák, M.Mach, dole: L.Odvárková, D.Kumsta
Foto: Jitka Machová

Velká většina bílinských sporto-
višť prošla v minulých letech vý-
znamnými změnami. Na Tyršově 
zahradě vznikl zcela nový moderní 
areál pro házenkáře a hokejbalisty 
s kompletním sociálnm zázemím, 
fotbalisté získali nové tréninkové 
hřiště s umělým povrchem, ku-
želkáři zrekonstruovali své dráhy 
ve stávající kuželně, pouze na vo-
lejbalovou (přední) část nezbyl čas 
ani fi nanční prostředky.

Kurty, vybudované zcela svépo-
mocí, rekonstrukci naléhavě potře-
bují. Zvláště „Dvojka“, která prošla 
generálkou v roce 1970 pro velký 
mezinárodní turnaj juniorských 
družstev, ale za pět let byla zcela 
zdevastována rozvodněným poto-
kem Syčivka. Velká voda tentokrát 
odnesla všechno. Antuku i podkla-
dovou škváru, hlediště i oplocení. 

Vše bylo vybudováno znovu. Tím 
ale komplikace s „Dvojkou“ ne-
skončily.

Zásah do kanalizace na Tyršově 
zahradě při rekonstrukci její horní 
části způsobil, že při větších deš-
tích voda odtékající z areálu háze-
né a hokejbalu vyplavuje antuku. 
Povrch kurtu se musí i několikrát 
za rok pracně a hlavně nákladně 
obnovovat novou vrstvou antuky. 
Ta je stále dražší, stejně jako voda, 
které je k provozu antukového kur-
tu potřeba značné množství.

Vedení volejbalového oddílu 
a výkonný výbor SK SIAD muselo 
velmi pečlivě zvažovat, jakým způ-
sobem bude případná rekonstrukce 
provedena. Volba padla na umělý 
povrch s pevným betonovým pod-
kladem, což odpovídá současnému 
trendu vývoje sportovních povrchů.

Byla podána žádost o dotaci stát-
ních fi nančních prostředků na tuto 
investici prostřednictvím ČSTV 
a MŠMT. Složitého a dlouhého jed-
nání o dotaci se za bílinské volejba-
listy ujala tajemnice SK SIAD Bíli-
na Pavla Šiklová. Díky jejím zku-
šenostem, nezbytným kontaktům, 
znalosti prostředí, zaujetí pro věc 
a vysokému pracovnímu nasazení 
byla záležitost dotace pro rekon-
strukci „Dvojky“ kladně vyřízena 
ve prospěch bílinského volejbalu 
ve výši 1,300 000 Kč.

17. srpna začala bílinská stavební 
fi rma s nezbytnými terénními úpra-
vami před položením betonového 
podkladu pro umělý povrch kurtu. 
Upraveny budou také ochozy hle-
diště, odstraněny stávající dřevěné 
lavičky a osazena plastová sedadla. 
Kurt bude nově oplocen. Teprve 

potom nastoupí fi rma PRECOL, 
aby položila umělý povrch. Vlast-
ní volejbalové hřiště bude červené 
barvy antuky, ostatní hrací plocha 
bude jasně zelená.

Všem těmto činnostem nutně 
předcházel nezbytný zásah do po-
rostu stromů v Tyršově zahradě. 
Díky pomoci Městského úřadu 
v Bílině byl Agenturou ochrany pří-
rody z Ústí nad Labem zpracován 
odborný posudek zdravotního stavu 
stromů. Firma Lesos s.r.o. podle od-
borného posudku provedla pokáce-
ní některých stromů a u dalších byl 
proveden zdravotní řez.

Oddíl volejbalu zajistí náhradu 
za odstraněné stromy.

Jaromír Jirásek v.r.
předseda oddílu volejbalu

Tyršova zahrada se letos dočká

pro naše nejlepší atlety hned ně-
kolik vrcholů. Po mistrovství ČR 
ve vícebojích v Jablonci a Olym-
piádě dětí a mládeže v Táboře nás 
čekají mezinárodní European Kids 

Athletics Games, které se konají 
v Brně. Hoši letos v krajské soutěži 
družstev kralují, nicméně mají před 
sebou ještě dvě kola. Tak držte pal-
ce! J. N.
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Bílinský oddíl měl opět počet-
né zastoupení, a to hned v něko-
lika kategoriích.

V sobotu, v pátém dílu Čes-
kého poháru, se na startu před-
stavilo hned sedm bílinských 
bikrosařů a vedli si takto. V ka-
tegorii šestiletých se představil 
9. místem Daniel Sukalovský 
a nováček v týmu Pavel Jindřich, 
který se blýskl nepopulárním 4. 
místem. Ve sloučené kategorii 9 
– 10 let vybojoval Lukáš Suka-
lovský 4. pozici, v kategorii 13 
– 14 let obsadil 8. pozici Michal 
Schuran. Nejpočetnější zastou-
pení měl bílinský oddíl v prestiž-
ní sloučené kategorii 15 – 16 let, 
kde se představily hned tři bílin-
ské opory. Tomáš Schuler obsadil 
9. místo, Tomáš Minařík nakonec 
bral 7. místo, Matěj Chalupný se 
po krásném manévru ve druhé 
zatáčce probojoval na první pozi-
ci, kterou už do cíle nikomu ne-
přenechal, a tak se mohl radovat 
z vítězství.

Po odjetí Českého poháru se 
konalo již zmiňované Mistrov-
ství ČR MTB na BMX dráze. 
I zde měla Bílina dvojité zastou-
pení. V amatérské kategorii MTB 
Hobby se na startu představil 
Zdeněk Chalupny ml., který si 
vypil hořkost kalichu až do dna. 
Zdeněk s přehledem prošel kvali-
fi kací, aby v semifi nále z prvního 
místa nepříjemně upadl a přišel 
tak o možnost utkat se o mistrov-
ský titul. Druhý zástupce na hor-
ských kolech, Michal Minařík, 
závodící v elitní kategorii MTB 
Elite, skončil těsně za branami 
fi nále, když bral 9. místo, což je 
pro Michala určitě zklamáním.

Opět slunečná neděle přinesla 
v šestém dílu Českého poháru ta-
kovéto výsledky. V „šestkách“ si 
oba jezdci oproti sobotě polepšili 
o jedno místo, Danek Sukalovský 
bral 8. místo, Pavel Jindřich do-
konce bronz, z něhož měl velikou 
radost nejen sám Pavel, ale i jeho 
skvěle fandící taťka. V kat. 9 – 

O třetím srpnovém víkendu hostil jihočeský Protivín 5. a 6. díl Českého 
poháru BMX + Mistrovství ČR horských kol na BMX dráze. Ačkoli ještě 
před několika týdny to s dráhou v tamním areálu nevypadalo zrovna 
nejlépe, neboť celá dráha byla pod vodou, organizátoři odvedli pořádný 
kus práce, a tak nic nebránilo k uskutečnění závodů.

5. a 6. díl Českého poháru BMX a MTB na BMX dráze
+ Mistrovství České Republiky MTB na BMX dráze

10 let dojel Lukáš Sukalovský 
čtvrtý, aby byl hned diskvalifi-
kován za manévr na cílové ro-
vince, a tím pádem odsunut na 8. 
pozici. Michal Schuran ve 13 
– 14letých bral 7. místo. V kat. 
15 – 16 let se oproti sobotě do fi-
nále probojovali hned všichni tři 
bílinští jezdci a vedli si takto. 
Tomáš Schuler urval sedmič-
ku, Tomáš Minařík šestku, Ma-
těj Chalupný nakonec 3. místo, 

když hned tři jezdci svedli ve fi-
nále ve druhé zatáčce boj o první 
místo, ze kterého nakonec Matěj 
vyšel poražen. Zdeněk Chalup-
ny ml. se v neděli po sobotním 
pádu na start nepostavil, neboť 
jeho kolo i on sám byl potlučen. 
Michal Minařík v kat. MTB Elite 
si po sobotním zklamání spravil 
chuť čtvrtým místem. 

Zdeněk Chalupný
trenér/jezdec

Matěj Chalupný - stupně vítězů 1. místo

Po mnoha letech se povedlo 
uspořádat v Bílině tenisový tur-
naj mladších žáků „O pohár sta-
rosty města“ zařazeného v ofi ci-
álním svazovém kalendáři. Vítě-
zem dvouhry se stal Lukáš Holán 
z LTC Panorama Teplice, který 
porazil ve fi nále Jakuba Juráska 
z PTA Uherské Hradiště . Velký 
úspěch si připsal i bílinský hráč 
Tomáš Adamec, který se probo-
joval do semifi nále a ve čtyřhře 
dokonce do fi nále , kde prohráli 
, až s výše jmenovanou dvojicí 
Holán-Jurásek. Turnaj pořádal 
tenisový klub LTK Bílina, kte-
rý tímto děkuje starostovi města 
panu Josefu Horáčkovi za jím 
věnované krásné poháry a fi rmě  
Autodíly-Rychloservis Bílina 
s.r.o. jako hlavnímu sponzorovi 
za fi nanční i věcné dary.

O POHÁR STAROSTY MĚSTA

Finalisté čtyřhry z leva Bulín, Adamec (LTK Bílina) , Holán, Juránek 
Foto: Beránková

LTK Bílina ve spolupráci s TK 
Viamont Teplice pořádá

ve dnech 15. 9. a 17. 9.
od 16 hodin

nábor dětí ve věku od 5 do 7 let

DO TENISOVÉ 
ŠKOLIČKY

Stačí pouze sportovní oděv 
a boty, tenisové náčiní zajistí 

pořadatel.

Místo konání je Zelená hala
v Žižkově údolí.


