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 Den horníků s přeháňkami  ZUŠ slaví 80 let  Byli přivítáni noví občánci  Ve školce jsou nové koupelny 
 Skoro 60 psů na jednom místě  Policie si zastřílela na soutěži  Na zimním stadionu byl Jiří Šlégr 

Podzimní jarmark je svými 
stánky i vystupováním umělců 
a známých osobností podobný 
jarnímu, je však odlišný ve své 
podstatě. Jarnímu jarmarku domi-
noval historický duch, podzimní 
byl zaměřen na tradice hornictví, 
například vykutálením permoníků 
na Dětské scéně, výrobou masek 
permoníků či scénkou sehranou 
Historickým spolkem Bíliny o po-
čátcích dolování uhlí v severních 
Čechách. 

„Po organizační stránce vše 
proběhlo, jak mělo. Nevyskytly se 
žádné komplikace. Jenom ke kon-
ci se bohužel trochu zkazilo po-
časí,“ zhodnotila celou akci ředi-
telka pořadatelské Kaskády Inka 
Skopcová. Celý program probíhal 
na pěti scénách.

Pokus o rekord
na Dětské scéně

Na Dětské scéně na Růžovém 
paloučku děti bavilo hrobské Di-
vadlo V Pytli a bílinský Dům dětí 
a mládeže. Návštěvníci také byli 

svědky pokusu o rekord v počtu 
permoníků na jednom místě. Sešlo 
se 30 dětí a osm permoníků z Di-
vadla v Pytli. Rekord z Hrobu, 

kde se loni sešlo 90 permoníků, 
ale překonán nebyl. Není to však 
důležité, podstatné je, že si děti 
připomněly permonického ducha. 

Tvořily kostýmy, pokrývky hlavy, 
pásky na nářadí a lucerničky.

pokračování
a fotoreportáž na s. 6

Věnovali se jí oslovení odborníci, 
kteří vypracovali závěrečnou zprá-
vu o současném stavu lávky a vari-
antách řešení a 9. září ji projednali 
s radnicí. Z výsledků vyplývá, že 
má-li stát lávka v naplánované po-
době, je hrozivé zvýšení ceny nevy-
hnutelné: „Po veškerém zkoumání 
došli odborníci k závěru, že cena 
opravdu odpovídá 30 milionům ko-
runám, které však nemáme,“ uvedl 
starosta Josef Horáček.

Městský úřad tedy znovu po-
žádal odborníky o studii jejímž 

obsahem bude, jakým způsobem 
lávku postavit bez navýšení fi nanč-
ních nároků. Celá stavba tak bude 
zřejmě proti původnímu záměru 
jednodušší. Podstatné slovo vzejde 
z přístího jednání s autory studie 
a projektanty.

S lávkou se bude pokračovat 
na jaře. Nyní se fi rma FRK, která 
lávku staví, postará o zabezpečení 
tak, aby město nemuselo platit hlí-
dání stavby.

Dokončení je v současnosti pláno-
váno na září 2010. Jana Karlová

Den horníků, den tradice a potěšení

LÁVKA BY MOHLA VYPADAT JINAK

V areálu lázní Kyselka se 13. 
září konala již tradiční bílinská 
podzimní akce, Den horníků.

Stavba lávky, která začala před rokem a měla být dokončena letos 
na jaře, stále nepokračuje kvůli výraznému zvýšení fi nančních ná-
kladů. Lávka tedy spí, snaha o řešení nastálé situace však nikoliv.

Dětská scéna Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Nervy na pochodu
Běžný přestupek v dopravě skon-

čil oznámením pro podezření ze 
spáchání trestného činu. V centru 
Bíliny prováděla příslušnice MP 
Bílina běžnou hlídkovou činnost. 
Vzhledem k momentální složité 
dopravní situaci v centru chtěla 
s řidičkou řešit přestupek, kdy tato 
odstavila svoje vozidlo tak, že jím 
tvořila překážku v provozu. Řidička 
nejenže odmítla přestupek jakkoli 

řešit, navíc dveřmi vozidla přísluš-
nici MP úmyslně udeřila s takovou 

razancí, že jí způsobila zranění jež 
si vyžádalo pracovní neschopnost. 
Řidičce tak nyní místo pokuty 
za přestupek hrozí obvinění z trest-
ných činů ublížení na zdraví a úto-
ku na veřejného činitele.

Slivovice, čokoláda, maso
Do Bíliny přijel krást 46letý 

muž z Mostu. Ten v prodejně po-
travin odcizil 9 lahví Slivovice 
v hodnotě 1080,-Kč, 8 čokolád 

v hodnotě 180,-
Kč  a 2 balení 
mraženého kuře-
cího masa v hodnotě 
100,-Kč. U  vstupu  do ob-
chodu byl následně s odcizenými 
věcmi zadržen ostrahou.  Provede-
nou lustrací bylo zjištěno, že jme-
novaný  byl v posledních 3 letech 
za  obdobný trestný čin  odsouzen 
a tudíž mu bylo sděleno podezření 
z trestného činu krádeže.

Z deníku Městské policie Bílina
-

e-
notě 

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?

Béza: místo
odchytu Bílina,
asi 3 roky stará 
kříženka, středního 
vzrůstu, vhodná 
k domku se zahrádkou 

ale i do bytu. 
Očkovaná a odčervená.

Žužla: místo odchytu 
Bílina, 6-7 měsíců 
stará fenka kříženka 
malinois, hodná 
a mazlivá, hravá při 
procházkách. Vhodná 
k domku se zahrádkou. 

Očkovaná a odčervená.

Julie: místo odchytu 
Měrunice, 2,5 
roku stará fenka 
kříženka NO, veselá 
a hravá, umí chodit 
na vodítku. Očkovaná 
a odčervená vhodná 
k domku se zahrádkou 

ale i do bytu.

Ohnivec: místo 
odchytu Bílina, 
necelé dva roky 
starý pejsek, drobný 
a mazlivý. Vhodný 
do bytu ale i k domku 
se zahrádkou. 
Očkovaný 
a odčervený.

ina,
á

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

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

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.

Napište svůj námět
nebo dotaz na e-mail:

bz-namety@seznam.cz

(Ilustrační foto)

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel/ka Městské policie Bílina
(dle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění – určený strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení obecní policie)

 na plný úvazek, dobu neurčitou

Požadavky dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb.
v platném znění:
• negativní lustrační osvědčení, bezúhonnost,
 spolehlivost
• věk 21 let a více, zdravotní způsobilost
• střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:
• min. 5 let praxe u policie, obecní policie,
 v ozbrojených složkách, u záchranných sborů,
 řidičský průkaz sk. B

MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31 Bílina

Místostarosta města Bíliny (pověřený Zastupitelstvem města Bíliny řízením obecní policie ve smyslu § 3 
odst. 1 zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění) na základě doporučení Rady města Bíliny

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• základní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní
 příslušnost místo trvalého pobytu, telefonické spojení, datum
 a podpis uchazeče
• profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních,
 odborných znalostech a dovednostech 
• originál výpisu z evidence rejstříků trestů nesmí být starší tří měsíců 
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• stručná koncepce představy řízení městské policie

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 9. 10. 2009 do 12.00 hod. Způsob podání přihlášky: v neprůhledné zalepené 
obálce označené „VŘ – ředitel MěP“, k rukám místostarosty města Romana Šebka – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně 

na adresu Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina.
Předpokládaný nástup: Po protokolárním otevření obálek budou vybraní uchazeči pozváni do rady města dne 14. 10. 2009. Vybraný 
kandidát na výše uvedenou funkci bude navržen na pověření do funkce a představen na zastupitelstvu města dne 22. 10. 2009.

Platové zařazení: 9 plat. třída dle zákona č. 262/2006 Sb., NV 564/2006 Sb a 130/2009 Sb.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Roman Šebek, místostarosta, v. r., v Bílině dne 8. 9. 2009

Informace: sekretariát starosty, tel. 417 810 801, 417 810 802

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  
  Září Kralovice
 – říjen – houby
  (dle zájmu)   

 07. 11. Praha - Dejvice 
  28. 11. Drážďany   
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice
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Vše začne akcí s názvem „Vstup-
te, prosím“. Veřejnost tak bude mít 
možnost prohlédnout si prostory 
školy a setkat se s učiteli. Zájemci 
k tomu budou mít příležitost od 11 
do 13:30 hod..

Do dalšího programu se zapojili 
i ostatní ZUŠ z okresu, konkrétně 
z Dubí, Duchcova, Krupky a Tep-
lic. Od 16 hodin proběhne ve vý-
stavní síni U Kostela vernisáž vý-

stavy prací žáků výtvarného oboru. 
Na výstavě budou kresby, malby, 
grafi ka, ale i prostorové výrobky 
jako keramika. „Rádi bychom ve-
řejnosti ukázali šíři a ucelenost 
vzdělávacího programu výtvarného 
oboru, jehož studium je rozděleno 
až do dvanácti let,“ uvedl ředitel 
ZUŠ v Bílině Bc. Jiří Kopa.

V 17:30 pak vypukne v Měst-
ském divadle slavnostní koncert 

Onehda jsem s několika přáteli na-
vštívil rybník Márynka u obce Světec 
nedaleko Bíliny. Pobyt tam byl neče-
kaně zpestřen, musím říci, že příjem-
ně, a to nejen z pohledu mého, nýbrž 
i z výrazů všech přítomných na pláži, 
velice skromnou, dalo by se říci až 
komorní, atmosférou hudební pro-
jekce stylu reggae. Patrně netřeba při-
pomínat, že se jedná o hudební žánr 
navýsost charakterizovaný vyrovna-
ností a nekonfl iktností jak po strán-
ce ideové tak i po stránce výrazové. 
Nutno podotknouti, že vše probíhalo 
velmi dobře a zcela bez problémů či 
jakýchkoliv projevů nesouhlasu s pro-
dukcí ze strany návštěvníků Márynky. 
Tedy až do chvíle, kdy přicupitala(s 
ohledem na důležitost jejich poslání 
skutečně nelze užíti jiného výrazi-
va) skvadra vedená paní starostkou 
Světce Prachfeldovou doprovázenou 
suitou dvou policistů státních a dvou 
městských z Bíliny. Jejich požadavek 
byl jednoduchý:přerušit akci, neboť 
nebyla dopředu ohlášena!. Připadal 
jsem si jako v Jiříkově vidění……. 
Hned se pokusím vysvětliti proč. 

Za prvé rozsah produkce byl do té 
míry malý a zanedbatelný, že hlasitěji 
puštěné domácí kino na ulici, dejme 
tomu v Teplicích, způsobí hluk větší, 
argumentem tedy bylo považovat onu 
aparaturu za, v jistém smyslu, radi-
opřijímač, byť tedy větších rozmě-
rů, přiznávám. Za druhé vždy jsem 
předpokládal, že zákony jsou tvořeny, 
především aby usnadňovali a v zcela 
nezbytném smyslu kodifi kovali ži-
voty občanů státu. Zde bylo využito 
ze strany paní starostky ponejvíce li-
tery a nikoli ducha zákona, tedy ano 
nebyla akce nahlášena, pokud tedy 
o jakousi veřejnou akci vůbec šlo, 
a využilo se tohoto k jejímu rozpuš-
tění. Zcela se ovšem zapomnělo, proč 
byl zákon o shromažďování vytvořen 
a v jakém duchu tehdy jeho navrhova-
telé jej předkládali, ano možná chtěli 
zakazovat rozsahem zcela zanedba-
telná setkání při hudbě, možná ale 
především chtěli zábraňovati násil-
nostem při situacích veskrze konfl ikt-
ního rázu. Paradoxní mi též přišlo, že 
oponenturou paní starostky Světce 
Prachfeldové byla dosud neprovede-

ná kolaudace prostor po stavebních 
úpravách v okolí Márynky. Prý tam 
vlastně nesmí býti nikdo, tedy ani 
kdokoli přicházivší za vykoupáním 
v době perných veder. Prý to bylo 
označené páskami, ty ovšem nikdo 
neviděl, ani nemohl, neboť tam žád-
né nebyly. Ale kde se vzal tu se vzal 
najednou je zde dvojí metr a to jak ze 
strany majitele pozemku, tedy obce 
Světec, zastupované výše zmíněnou 
paní, tak ale též ze strany obou policií, 
produkce má skončit, avšak koupa-
jící ti mohou zůstat……… Od pánů 
z „Pomáhat a chránit“ mi ale vyzní 
tento příkaz dosti komicky, vzpo-
menu-li si na svou cestu na nedávný 
koncert brazilské Sepultury v Letním 
amfi teátru na Kyselce, kde měli hlídat 
skutečně velkou akci a dva potkaje 
u restaurace Oáza v autě, oba tedy 
klimbaje, jeden na volantu a druhý 
slintaje si na okénko na sedadle spo-
lujezdce, jsem je hlasitým záchvatem 
smíchu vzbudil, ale zajisté i tak něko-
mu pomáhali a jiného chránili, o tom 
nepochybuji. O několik týdnů jsem 
šel na zahrádky a tam zase policisté, 

nyní již městští, vesele přes hodinu 
grilovali, samozřejmě služební vůz 
postával opodál…. Tedy vcelku různá 
jejich napomenutí pak nutně mnoha 
lidem mohou zdáti se jaksi tragiko-
mická. To nejveselejší však pronesl 
za onoho dne na Márynce pan Moj-
žíš, z Městské policie Bílina, a tedy to 
jak téměř vandalsky byl poničen tráv-
ník v okolí místa hudební projekce, to 
bylo skutečně veselé, uvědomíme-li 
si, že tento „travnatý“ povrch si travou 
pokrytý pamatuje málokdo. S ironií 
lze říci, že jej snad udusala vojska 
Varšavské smlouvy v srpnových 
dnech roku 1968. Ale jako argument 
pro argument to vlastně není tak špat-
né. Překvapivé pak snad ani nemůže 
býti, že pan Mojžíš je také zastupi-
telem Bíliny zvoleným za KSČM, 
je pochopitelné že na její kandidátku 
skutečne onen muž po právu patří, co 
není totiž výslovně povoleno je zaká-
záno!!! Bohužel, já věřím, že co není 
výslovně zakázáno je povoleno, proto 
jsem tohle celé vlastně napsal…….. 
Bůh nás chraň!

Jiří Plas

OSLAVA OSMDESÁTÝCH NAROZENIN

Vláda věcích Tvých……….už je zase jinde

Bílinská Základní umělecká škola slaví 80 let. Oslavy kulatého 
výročí proběhnou v sobotu 3. října na několika místech.

k 80. výročí založení hudební školy. 
Koncert bude rozdělen na dvě části. 
První blok bude hudební a po pře-
stávce se ukážou tanečníci. Celé vy-
stoupení bude zahájeno zajímavým 
způsobem – příležitostným orchest-
rem bývalých i současných učitelů. 
„Tím, že se na pódiu vystřídá pět 
škol, připadne na vystoupení kaž-
dého oboru asi šest minut. Je jisté, 
že všechny školy předvedou svoje 
nej,“ řekl k této části programu pan 
Kopa.

U příležitosti výročí vydala ško-

la publikaci pojednávající o his-
torii i současnosti a její součástí je 
i DVD.

Přípravy na celou akci začaly už 
koncem minulého školního roku. 
Ředitel vyzdvihuje především 
ochotu ostatních uměleckých škol: 
„Vážím si toho, že všichni ředitelé 
souhlasili se zapojením se do oslav 
a ochotně přispěli uměním své ško-
ly. Jednak budou k vidění práce dětí 
na výstavě, jednak jejich představení 
na koncertě.“ Na oslavy jsou všich-
ni srdečně zváni. Jana Karlová

V krásný podzimní den 22.09.2009 přivítal v obřadní síni Městského 
úřadu v Bílině pan starosta Josef Horáček nové občánky našeho města . 
Tentokráte bylo přivítáno 11 dětí, obřadní síň byla do posledního místečka 
zaplněna. Moc pěkné básničky nám přednesly děti z mateřské školy Žižko-
vo údolí. Za přítomnosti dvou budoucích zdravotních sestřiček ze Zdravotní 
školy Teplice, které nám na chvilku pochovaly naše občánky, aby se nám 
mohli maminky, tatínkové, ale i ostatní příbuzní podepsat do naší pamětní 
kroniky města Bíliny. 

Pan starosta i já jako matrikářka jsme byli rádi, když jsme mohli předat 
pamětní listiny a drobné dárky. Květiny maminkám rozdávaly děti z mateř-
ské školy. 

DO ŽIVOTA BYLY PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI. 
Hanzlík Radek, Vobořil Tadeáš, Podolský Jan, Švarcová Kristýna, Balažo-

vá Emma, Bečka Vojtěch, Tallowitz Aleš, Zenkerová Kateřina, Vondráčková 
Eliška, Krásová Zuzana a Pýchová Lucie. 

MILÉ MAMINKY A TATÍNKOVÉ 
Vítání příští a zároveň poslední v tomto roce se bude konat dne 15. 12. 

2009 od 14.30 h v obřadní síni Městského úřadu v Bílině. Rodiče, kteří budou 
mít zájem, mohou přijít na matriku č. dveří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz nejpozději týden před konáním slav-
nostní akce. Na všechny se moc těší Miloslava Uhrová - matrikářka

Vítání občánků

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Foto: Václav Weber
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V Nové Vsi nad Nisou, při již tradičním soustředění, opět nabíraly 
svou fyzickou kondici a připravovaly nové choreografi e. Děti z obou 
skupin dvoufázově trénovaly na hřišti a v nové sportovní hale.

Skupiny Caviky a Cik – Cak z kroužků aerobiku
z DDM Bílina opět začaly trénovat

Samozřejmě jsme si udělali 
čas i na výlety.První výlet byl 
na bobovou dráhu do Janova 
a druhý do plavecké haly v Li-
berci. V našem známém penzi-
onu Maják o nás pečovali man-
želé Papouškovi a vše proběhlo 
tak jak má být.

Kroužky aerobiku v DDM 
opět trénují od 7. září. Děti 
trénují 3x v týdnu a připravují 
se na první rozřazující závod, 

který proběhne 14. listopadu 
v Praze. V prosinci následuje 
nominace na MČR v Lounech, 
kde budeme bojovat o postup 
na Mistrovství České republi-
ky v Aerobik Team Show, která 
se koná 24. ledna v Brně. Čeká 
nás ještě spousta práce a fyzic-
ká příprava.Nám to ale nevadí, 
protože tento sport máme rádi 
a umíme vyhrávat.

Věra Ryjáčková Foto: Věra Ryjáčková

Z důvodu evidence vysokých 
nedoplatků na místním poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu, přistoupil Měst-
ský úřad v Bílině, v září 2007, 
k exekučnímu vymáhání dluhů. 

Tuto pravomoc mu svěřil zá-
kon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, v platném zně-
ní.

Tím, že provádí daňovou exe-
kuci vydáním exekučního příka-
zu na srážku ze mzdy, z důchodu, 
ze sociálních a nemocenských 
dávek, ze stipendií, na srážku 
peněžních prostředků dlužníků 
z účtů vedených u bank, spořite-
len nebo úvěrních družstev vlast-
ním pracovníkem, šetří dlužníky, 
jelikož obec si nemůže naúčtovat 

náklady řízení, jako exekutor.
Za období od 1. 9. 2007 do 31. 

8. 2009 bylo vydáno 1 819 pře-
dexekučních výzev, které ještě 
dlužníkům umožnily uhradit své 
nedoplatky bez nepříjemné pub-
licity a zápisu do registrů dluž-
níků a 476 exekučních příkazů. 
Většinou se jednalo o dlužní-
ky, kteří městu dluží poplatky 
za několik let. Tímto způsobem 
se za sledované období podařilo 
vymoci 771 999,- Kč.

Vzhledem k tomu, že někteří 
dlužníci často mění zaměstná-
ní nebo nepracují vůbec a Úřad 
práce je již vyřadil z evidence, 
je pro úředníka administrativně 
a pro město fi nančně náročné 
zjistit zaměstnavatele, případně 
jiný zdroj jejich příjmů.

Nyní, když již byly vyčerpá-

ny všechny možnosti domoci 
se úhrady dluhů, budou pohle-
dávky předány exekutorům. 
A tady již musí dlužník počítat 
s tím, že práce exekutora něco 
stojí. Občan místo skutečné 
výše dluhu zaplatí ještě o šest 
až deset tisíc korun více na od-
měně exekutorovi stanovené 
zákonem.

Všichni si musíme uvědomit, 
že sice máme jako občané svá 

práva, ale máme i své povin-
nosti, které je třeba si ve stano-
veném termínu splnit. Na obce 
se stále ještě pohlíží pouze jako 
na zdroj peněz, které musí ob-
čanovi vyplatit, případně jako 
vykonavatele služeb pro blaho 
občanů, ale málo kdo si uvědo-
muje, že je i správcem poplatků 
zákonem zařazených mezi daně, 
se všemi pravomocemi.

INFORMACE PRO OBČANY BÍLINY

Tato informace je občanům předložena jako poslední výzva 
pro ty, kteří jsou si vědomi svých nedoplatků za roky 2002, 2003 
a 2004, že ještě do konce roku 2009 mají poslední šanci uhradit 
svůj nedoplatek bez zbytečného navyšování o exekuční náklady.

Úřednice Finančního odboru jsou připraveny kdykoli s dlužní-
kem projednat výši jeho dluhu a pomoci nastavit splátkový kalen-
dář.

Blanka Peterová – vedoucí fi nančního odboru
    Městský úřad Bílina

Byl nainstalován v průběhu srpna v souvislosti se stavbou kruhových 
objezdů. Jak vysvětluje vedoucí odboru dopravy Miroslav Jedlička: 
„Kvůli výstavbě kruhových objezdů jsou zprůjezdněné ulice Wolkerova 
a Seifertova, takže se zvýšil provoz v křižovatce směrem od Seifertovy 
ulice mezi ulicemi 5. května a Spojovací. Tato křižovatka je problémo-
vá a špatně se na ní odbočuje. Proto jsme pro řidiče na hlavní silnici 
ve Spojovací ulici instalovali tuto informační tabuli.“

Měřič informuje o rychlosti projíždějící auta a upozorňuje příliš ne-
dočkavé řidiče, že překračují povoleno rychlost 30 km/h. Je tím snad 
alespoň zčásti zajištěno, že z průsmyku do křižovatky nevjede auto vy-
sokou rychlostí.

Takové informační tabule jsou nyní v Bílině čtyři, v místech, která 
řidiče svádí k vyšší rychlosti. Kromě Spojovací ulice se jedna nachází 
na Pražské, další měří rychlost v Teplické ulici a poslední je v ulici Čes-
koslovenské armády.

Měřiče rychlosti sice nefotí ani nezaznamenávají SPZ, přesto jsou 
užitečné, protože mnoho řidičů jistě rychlost vozidla podle měřiče při-
způsobí. Jana Karlová

JIŽ ČTVRTÝ MĚŘIČ RYCHLOSTI
Řidiče projíždějící Spojovací ulicí směrem k Lidlu již přes měsíc 
upozorňuje na rychlost nový měřič rychlosti.

Předkapelou skupině No Name 
bude kapela Grock z Bíliny. 

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

Opravdový průlom přišel až 
v roce 2000 s albem Počkám si 

na zázrak a to především díky pís-
ním „Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“. 
Následovaly úspěšné desky Oslá-
vme si život, Slová do tmy a Čím 
to je. Leden 2008 byl ve znamení 
natáčení nové desky V rovnováhe 
v bratislavském studiu Propast.
Čtvrtek 15. 10. 2009 od 19.00 

hod. 
 Romana Hrivňáková,

programové oddělení
KC Kaskáda Bílina

KONCERT SKUPINY NO NAME
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O hřiště leckde bývá nouze. I v Bílině se objevovaly stížnosti, že si síd-
lištní děti nemají kde hrát a že tu není nic, kam by mohly chodit ma-
minky s dětmi předškolního věku. A město to nenechalo bez odezvy.

Stav životního prostředí v našem kraji by měl zajímat každého, 
kdo tu žije. Bílinská knihovna na toto téma pořádá přednášky, 
které si kladou za cíl, upozornit veřejnost na přírodní zajímavosti 
severočeského regionu.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V BÍLINĚ NA VZESTUPU

ORCHIDEJE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

Bylo vybudováno několik dět-
ských koutků i hřišť pro větší 
děti. Tak vznikly dětské koutky 
na Chlumu, na náměstí, na sídliš-
ti SUNN nebo také na Teplickém 
předměstí. Malý dětský koutek se 
momentálně staví v Důlní ulici.

Provoz dětských koutků však 
s sebou přináší také problémy: 
„Chodí na ně i větší děti, které by 
tam neměly co dělat, pro ně jsou 
jiná hřiště. Devastují pak zařízení 
a dělají nepořádek. Nejlépe to do-
kládá případ sídliště SUNN, kde 
dochází ke značnému ničení. Sice 
tam hlídky MP intenzivněji jezdí, 
ale nemohou to uhlídat,“ řekl k si-
tuaci místostarosta Roman Šebek.

Pro větší děti jsou dvě hlavní 

hřiště. Jedno je u ZŠ Za Chlumem 
a druhé u ZŠ Aléská. Na Chlumu 
je také skatepark. Větší děti se do-
čkali i multifunkčního hřiště. Sto-
jí v Kmochově ulici v místě, kde 
dříve stálo staré, už nevyhovující 
asfaltové hřiště. Jeho součástí je 
umělý trávník, branky na malou 
kopanou a na házenou. Na své si 
přijdou i zájemci o nohejbal, tenis 
nebo volejbal, protože je možno 
uprostřed natáhnout síť. A ani děti 
zajímající se o basketbal nepřijdou 
zkrátka, na hřišti naleznou i koše.

A neskončí snad jen u jednoho 
tohoto hřiště. Plány vysvětluje Ro-
man Šebek: „Příští rok bych chtěl 
prosadit další. Kdyby se podařila 
tři, bylo by to ideální. Využijí se 

Také přednáška, která proběhla 
ve středeční podvečer 9.září v klu-
bovně knihovny věnovaná orchide-
jím Českého středohoří, byla takto 
zaměřena. Karel Nepraš z litomě-
řického muzea a Roman Kroufek 
z UJEP Ústí nad Labem, kteří do bí-
linské knihovny přijeli již podruhé, 
v zasvěceném výkladu doplněném 
diapozitivy seznámili návštěvníky 
nejen s druhy orchidejí, které již 
vyhynuly, ale také s těmi, na které 
se ještě můžeme jít do volné pří-
rody podívat. V Českém středoho-

ří bylo v průběhu posledních 200 
let zaznamenáno celkem 38 druhů 
a podruhů rostlin čeledi vstavačo-
vitých (Orchidaceae). Tyto rostliny 
vyžadují ke svému růstu symbi-
ózu s houbovými organismy, bez 
kterých nedokáží ve volné přírodě 
žít. V minulém století se vlivem 
intenzivního lidského tlaku na pří-
rodní prostředí dostala řada druhů 
až na pokraj vyhynutí, protože 
vazba mezi orchidejí a houbou je 
velmi citlivá a může být snadno 
narušena. O všech těchto aspek-

tím stará hřiště, která v sídlištích 
jsou, ale už nesplňují dnešní normy 
a jsou ve špatném stavu.“

Do hřišť i dětských koutků prou-
dí fi nance z různých zdrojů. Ně-
které, jako např. koutek na sídlišti 
SUNN, jsou z větší části zásluhou 
sponzorů. Do jiných, např. do mul-
tifunkčního hřiště, investuje téměř 

milion korun město, které vložilo 
sto tisíc i do rozestavěného dětské-
ho koutku v Důlní ulici.

Výstavby hřišť byly nastarto-
vány asi před pěti lety. Věřmě, že 
trend jejich rozšiřování bude po-
kračovat a děti menší i větší se do-
čkají dalších ploch na hraní a sport.
 Jana Karlová

tech a hlavně o konkrétních loka-
litách, na kterých můžeme i dnes 
tyto krásné a křehké rostliny na-
lézt, byla tato přednáška. Přestože 
účastníků bylo méně než jsme oče-
kávali, přišli ti, kteří měli skutečný 
zájem, takže se pak rozvinula zají-
mavá diskuse. Velmi nás potěšilo, 
že nám přednášející na konci akce 
předali knihu, věnovanou tomuto 
tématu. Takže ti, které tato proble-
matika zajímá a neměli čas přijít, 

si mohou knihu Orchideje českého 
středohoří v knihovně zapůjčit. 
V běžné distribuci se nedá sehnat, 
protože ji vydalo litoměřické mu-
zeum v omezeném nákladu. Před-
nášku doplňuje také fotografi cká 
výstava vybraných druhů těchto 
nádherných rostlin, kterou mohou 
návštěvníci knihovny shlédnout 
v přístupové chodbě objektu od 7. 
září až do 7. listopadu. Srdečně 
zveme.  Za knihovnu M. Šímová

Cypripedium calceolus
- Bílé stráně

Foto: Václav Weber

Jako první povodně udeřily 
na Moravě, kam byla z Bíliny 
odeslána fi nanční pomoc. Když 
přišly povodně do jižních Čech, 
oslovil starosta Josef Horáček 
hejtmana Jihočeského kraje s tím, 
že by 14 tamním dětem Bílina za-
jistila ubytování v kempu a stra-
vu. „Naším záměrem bylo zajistit 
dospělým klid na odstraňování 
následků neštěstí. Týden by se 
nemuseli starat o děti,“ vysvět-
lil účel pomoci starosta. Žádná 
z obcí však o nabídnutou pomoc 
neprojevila zájem.

Nakonec záplavy postihly Dě-
čínsko a zastupitelstvo rozhodlo 
fi nančně přispět i tamějším po-

stiženým obcím. Nejvíce zasaže-
nými obcemi byly Markvartice 
a Horní a Dolní Habartice. Mark-
varticím již v červenci předal 
starosta vysoušecí ventilátor jako 
pomoc na likvidaci škod. Ve čtvr-
tek 3. září pak byl schválen fi -
nanční dar ve výši 250 tisíc korun 
každé z těchto tří obcí.

Hned den po schválení fi -
nančního daru bílinským zastu-
pitelstvem odvezl starosta šek 
do Horních Habartic, kde na za-
stupitelstvu projednávali náhrady 
škod po povodních. Další týden 
navštívil s šekem Dolní Habartice 
a dnes dar předal Markvarticím. 

Jana Karlová

Bílina pomáhá po povodních
Letos povodně zasáhly opět různé kraje v celé České republice. 
Bílina se postiženým obcím snažila pomoci různými prostředky.
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BLUE ROCKET

Vilém Čok s kapelou Bypass

Na Hlavní scéně Vilém 
Čok a Luboš Pospíšil
Na Hlavní scéně předvedl svůj 

um např. Vilém Čok se svou ka-
pelou Bypass nebo Luboš Pospíšil 
s obnovenou skupinou 5P. „Diváci 
byli výborní a atmosféra ideální 
na koncert. Byl tu velký prostor, což 
mi umožnilo okořenit své vystoupe-
ní, tím co rád dělám – běháním, ská-
káním, řáděním,“ zhodnotil s úsmě-
vem svůj koncert Vilém Čok.

Dobře se tu hrálo i Luboši Pospí-
šilovi. Ten také vysvětlil, proč se 
po více než 20 letech vrátil na pó-

dium se svou starou kapelou 5P: 
„Chtěli to lidé. Často jsem slýchal, 
že zas chtějí slyšet mojí kapelu.“ 
Z původních členů se vrátil jen Bo-
huslav Zatloukal, ostatní jsou mladí 
lidé. To je podle Luboše Pospíšila 
zajímavá, dobře fungující kombina-
ce. Před rokem a půl vydala skupina 
desku a další plánuje na příští rok.

Na Hlavní scéně zahráli i Jiří 
Schelinger revival či Blue rocket.

Místo bylo
i pro dechovku

Dechovka a lidovky obsadily 
Scénu u Kádi. Slyšet jsme mohli 

Pichlovanku, Švejk music a swingo-
vou skupinu Clarinet society. Scéna 
na Kafáči pestřeji nabídla např. fol-
krockový Petr Kalandra memory 
band, Jazz Mistake nebo etnobeat 
v podání skupiny Kumbalu.

Bílinou projela
historická vozidla

Dopoledne projela z Mírového 
náměstí přes sídliště za Chlumem 
a Pražskou vojenská vozidla, aby 
zakotvila na Historické scéně, kde 
byla celý den vystavena. Na této 
scéně pak také zájemci zhlédli his-
torickou scénku Horníci, lapkové 

a císařské vojsko. Historie ovlád-
la i Výstavní síň v Hlavní budově 
Lázní, Historické scéně na dohled. 
K vidění zde byly fotografi e se-
verních Čech a obrázky z činnosti 
bílinského Historického spolku. Za-
jímavé byly i kostýmy, zbraně a do-
bové věci z různých období.

Májový jarmark byl větší a na-
vštívilo jej více lidí, nicméně až 
na občasné přeháňky a déšť byl 
i podzimní jarmark povedený a kaž-
dý z návštěvníků si na něm jistě na-
šel své.

Jana Karlová

Na bílinské Kyselce se i letos konala tradiční oslava Dne hor-
níků. Ani letos na ni nechyběla veřejná prezentace Domu dětí 
a mládeže Bílina.

Přítomné děti, ale 
i rodiče se mohli po-
drobně seznámit s no-
vými kroužky pro 

nadcházející školní rok a získat 
informace k přihláškám do jed-
notlivých kroužků. Přítomní moh-
li na Růžovém paloučku navštívit 

také dílny, kde se malovalo na lát-
ku, vyráběly papírové květiny 
a letadla , náušnice, vyrábělo se 
ze Pedigu, paličkovalo, hrály des-
kové hry a svoje umění předvedli 
také automodeláři. I přes ne moc 
příznivé počasí nakonec na Růžo-
vý palouček dorazilo víc než dost 

DDM BÍLINA SLAVIL DEN HORNÍKŮ
návštěvníků, kteří prožili příjemné 
nejen dopoledne, ale i odpoledne.

Pokud jste nestihli navštívil 
v neděli bílinskou Kyselku, může-
te ve čtvrtek 17.září navštívit Dům 
dětí a mládeže v rámci Dne ote-
vřených dveří. Dopoledne je urče-
né mateřským školám a odpoled-
ne široké veřejnosti. Prohlédnout 
si budete moci klubovny, získáte 
podrobné informace o kroužcích, 
připravena bude projekce zbrusu 

nového fi lmu o stanovém táboře 
Horní Cerkev a některé činnosti si 
sami vyzkoušíte. Den otevřených 
dveří bude opět ve znamení piš-
kotů, chcete-li pomoci, tak jako 
DDM Bílina, postiženým, doneste 
balení piškotů, které pomůže při 
výchově asistenčních štěňat.

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

Vlasta Vébr

pokračování ze strany 1
Den horníků, den tradice a potěšení

Jiří Schelinger revival

ilustrační foto
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Děti z mateřské školy Síbova mají zase o trochu hezčí prostředí. V prů-
běhu letních prázdnin byly ve školce opraveny a zkrášleny koupelny.

Díky tomu, že práce proběhly 
o letních prázdninách, byl mini-
málně narušen chod školky. Celá 
akce byla dokončena ještě před 
stanoveným termínem a vyšla 
na tři čtvrtě milionu korun.

Město jde v úpravách do po-
sledních moderních trendů a svá 
školská zařízení modernizuje ne-
jen funkčně, ale i esteticky, včetně 
ladění barevného řešení. V jednot-
livých odděleních mateřské školy 
Síbova prošla opravami sociální 
zařízení a každé září jinou domi-

nantní barvou – jedno červenou, 
druhé oranžovou a třetí fi alovou.

Rekonstrukce je ukázkou tren-
du, který město udržuje už asi osm 
let. „Je to jedna z etap rekonstrukcí 
našich školských zařízení, v nichž 
hodláme i nadále pokračovat. Kaž-
dý rok investujeme na opravy škol 
a školek nemalé fi nanční prostřed-
ky,“ nastínil postoj města ke škol-
ním a předškolním zařízením mís-
tostarosta Roman Šebek. To, že 
radním kromě technického stavu 
leží na srdci i estetická stránka pro-

Bylo zde k vidění asi 1500 rost-
lin. Výstava byla i prodejní a ná-
vštěvníci si tak mohli obohatit 
svou domácí sbírku o pozoruhod-
né druhy. Nejvzácnější rostlinou 
na výstavě byl mexický kaktus 
Astrophytum caput medusae. Ještě 
před několika lety byl velmi drahý: 
„Není to tak dávno, kdy semínko 
tohoto kaktusu stálo kolem 500 Kč. 
Tím, že ji čeští kaktusáři začali 
více pěstovat, cena klesla,“ uvedl 
vystavovatel Miroslav Homolka.

Pro něj jsou kaktusy dávným 
koníčkem. Věnuje se jim od svých 
12 let: „Ke kaktusům mě přivedl 
táta, který mi z Německa vozil vý-
sevy. Asi posledních deset let se za-
měřuju hlavně na mexické rostliny. 
V posledních pěti letech jsem začal 
pěstovat i masožravky, především 
saracénie. Chtěl bych v Bílině za-
ložit spolek kaktusářů a vyvěsil 
jsem výzvu na internet. Zatím se 
ale nedočkala ohlasu.“

Výstava měla být původně uspo-
řádána společně s Klubem kaktu-

sářů Teplice. Kvůli neshodám však 
pan Homolka nakonec vystavoval 
sám. Ač bílinský občan, v Bílině 
vystavoval poprvé. Snad ne napo-
sledy.

Jana Karlová

Když je radost pohledět

PŘES TISÍC KAKTUSŮ

Zhotovitel Josef Žejdlík ukazuje své dílo místostarostovi Romanu Šebkovi
Foto: Jana Karlová

středí, v němž děti tráví podstatnou 
část života, je nepochybně pozi-

tivní příspěvek k rozvoji budoucí 
generace. Jana Karlová

Miroslav Homolka se svými kaktusy  Foto: Václav Weber

Milovníci kaktusů, sukulentů a masožravých rostlin se celý mi-
nulý týden mohli přijít potěšit na výstavu těchto zajímavých 
rostlin ve foyer kina Hvězda.
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

2. – 3. října – 19 hodin
NÁVRH

USA/Romantická komedie.
České titulky.

Co se stane, když městské děvče
v drsné Kanadě padá z jedné
prekérní situace do druhé…,
hrají: Sandra Bullock, Ryan

Reynolds, Malin Akerman…
Vstupné: 70,- Kč, 108 minut

6. října – 19 hodin
MARY A MAX

Austrálie/Animovaný fi lm.
České titulky.

Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné 
osudy… příběh malé holčičky 

Mary a osamělého Maxe.
Vstupné: 70,- Kč , 92 minut

7. – 8. října – 19 hodin
PROROCTVÍ

USA/Mysteriózní thriller.
České titulky. Nicolas Cage
v mysteriózním thrilleru.

Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, 
Chandler Cantebury, …

Vstupné: 65,- Kč, 121 minut

9. – 10. října –19 hodin
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
USA/Kriminální drama.

České titulky.
Životní příběh gangstera

Johna Dillingera...
Hrají: Johny Depp, Christian

Bale, Marion Cottilard, …
Vstupné: 65,- Kč, 138 minut

13. – 14. října – 19 hodin
HOME

Francie/Dokument. Český dabing.
Bojujme společně s fi lmem
Home za záchranu planety,

dokument od francouzského
režiséra Yann Arthus–Bertrand. 

Hrají v českém znění:
Zdeněk Svěrák

Vstupné: 65,- Kč , 120 minut

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
DEN SENIORŮ

Hraje kapela KRUŠNOHORKA, 
prodejní módní přehlídka

„Studia Marika“.
Vstupné: 10,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. října – 18 hodin

BÍLINSKÉ HUDEBNÍ
SLAVNOSTI BELINENSIS

osmý ročník
pořádá město Bílina

ČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNYČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNY
PADNĚTE

NA KOLENA
Žánr: Rodinné ságy

Dramatické osudy ně-
kolika generací jedné 
rodiny, poznamenané 
neodvratným hříchem 
a dlouho skrývaným 
tajemstvím ztvárnila 
ve své prvotině talen-
tovaná kanadská spiso-
vatelka Ann-Marie Mac 

Donald. Tento román získal Cenu Commonweal-
thu za nejlepší prvotinu a dostal se také do užší 
nominace na cenu Giller Prize i na britskou cenu 
Orange Prize za nejlepší román ženské autorky. 
Stylem a atmosférou evokující téměř antickou 
tragédii román rozehrává pohnuté životní osudy 
několika generací rodiny Piperových. V čele této 
rodiny stojí otec James, ale do středu pozornosti 
čtenáře se brzy dostávají především ženské po-
stavy, které si neomylně získávají jeho sympatie 
Autorka o svých postavách říká: „ Mým záměrem 
není postavy zachycovat lepší nebo horší, než jaké 
doopravdy jsou. Místo toho se snažím ukázat, že 
každý jejich čin má důsledky, z nichž není úni-
ku“.

Vydává nakl. Lidové noviny Praha

VZPOMÍNÁŠ SI?
Žánr: Romány pro ženy

Nový román anglické autorky Sophie Kinsella, 
kterou proslavila série humorných románů o na-
kupování Báječný svět shopaholiků, Shopaholik 
za hranicemi, Báječné nakupování před svatbou 
aj.tentokrát čtenáře překvapí příběhem o ztrátě 
paměti po autohavárii. Hlavní hrdinka románu 
se po autohavárii probouzí v nemocnici a zjišťuje, 
že má amnézii, a navíc její předchozí nedokonalý 
život je najednou ... naprosto perfektní. Jak se to 
mohlo stát? Vzpomene si ?

Vydává nakl. BB art Praha.

KUCHAŘKA
PRO TĚHOTNÉ

Žánr:
Kuchařky, recepty

Zdravé a chutné recepty 
pro nastávající maminky 
napsala Hope Ricciotti 
ve spolupráci s Fionou 
Fordovou. Čtenářky zde 
najdou vícenež 60 rych-
lých receptů, návrhy 
celodenních jídelníčků 

i inspiraci na celodenní pokrmy, které si můžete 
vzít s sebou. V této knize je také uveden praktický 
přehled nezbytných živin, seznam potravin, které 
se v těhotenství nedoporučují a na druhé straně 
spousta receptů a nápadů na lehké svačiny,výživ-
né polévky nebo saláty plné vitamínů. Kuchařka 
pro těhotné také poradí ženám, jak se vrátit k pů-
vodní postavě po porodu.

Vydává nakl. Ikar Praha.

90 KLASICKÝCH 
KNIH PRO LIDI 

V KALUPU
Žánr:

Jazykověda, literatura

V této knize o (někte-
rých) nejslavnějších kni-
hách světa nabízí anglic-
ký autor Henrik Lange 
v krátkých komiksových 
stripech štiplavý desti-
lát z knih, které stojí 
za přečtení, anebo ales-

poň za prolistování. Možná že vás tento průvodce 
bude inspirovat při rozhodování, čím začít. Je to 
výtečná pomůcka pro všechny nadšené čtenáře, 
které mrzí, že nemohou přečíst všechny knihy 
světa, i pro nečtenáře, kterým je to srdečně fuk 
a nechtějí se čtením ztrácet čas.

Vydává nakl. Albatros Plus Praha

FRANTA,
HELČA

 MRŇOUS
A TROJSKÝ KŮŇ

Žánr: Dětská

Hrací knížka 
polské autorky 
Elizy Piotrowské 
je určena malým 
detektivům. Dob-
rodružství Franty, 

Helči a Mrňouse jsou stejně neobyčejná jako celá 
kniha. Pro správné čtení příběhu je třeba projít 
labyrintem, rozšifrovat obrazy v pracovně Mistra 
Špind Ira, přemoci pekelný stroj Doktora Netvo-
ra, spřátelit se se Žrouty písmen, perličkou s dvě-
ma zobáky a ... Paridem, který není ani trochu 
charakterní...

Vydává nakl. Albatros Praha. 

GABRIELŮV DAR
Žánr:

Novely pro dospívající

Hlvním hrdinou romá-
nu Hanifa Kureishiho 
je patnáctiletý chlapec 
Gabriel ze severního 
Londýna, který je nucen 
vyrovnat se s novým způ-
sobem života poté, co je 
rovnováha jeho rodinné-
ho zázemí narušena roz-
chodem rodičů.

Snaží se nejen rychle dospět, ale také poskytnout 
citovou oporu svým zmateným rodičům. Jedinou 
oporou je pro něj v tomto složitém období duchov-
ní spojení s bratrem, který zemřel. Náhodné setká-
ní s imaginární rockovou hvězdou 70.let, Lesterem 
Jonesem, vyústí do zásadní změny v Gabrielově ni-
tru a pomůže mu objevit smysl života. Tento křeh-
ký, vtipný a dojemný příběh je dokladem toho, že 
i fantazie má moc zachránit naše životy.

Vydává nakl. Mladá fronta Praha
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Tři dvanáctky provázely letošní ročník folkového a country festivalu 
Babí léto. V sobotu 12. září začal ve 12 hodin jeho 12. ročník. 

IDYLA BABÍHO LÉTA

Na festival nazvaný podle roč-
ního období, v němž se koná, se 
letos opravdu smálo počasí a lidé 
si tak mohli vychutnat sluncem 
zalité koncerty folkových a count-
ry skupin. Pohodovou a příjemnou 
letní atmosféru dokresluje místo 
konání, jehož výběr si hlavní po-
řadatel Jindřich Luňák pochvalu-
je: „Areál koupaliště na Kyselce 
je jedno z nejhezčích míst v Bílině 
a za pódiem se rozkládá bílinská 
dominanta Bořeň. To tvoří krásný 
obrázek.“

Letos jsme na pódiu mohli spat-
řit např. plzeňskou skupinu App-
le, Tuláky z Ostrova nad Ohří, 
ústecké Blue Eyes, místní Křáp či 
známou kapelu Nezmaři. Zahrát 
bílinskému publiku přijely i dvě 
slovenské kapely – Neznámi ze 
Šterus a Grasscountry z Trnavy. 
Pořadatelé se vždy snaží pozvat 
jak známé skupiny, jako jsou 
Tuláci či Nezmaři, tak začínající 
kapely.

Hlavním pořadatelem a záro-
veň stvořitelem celého festivalu je 

Jindřich Luňák se svou bílinskou 
kapelou Křáp. „V Bílině nic tako-
vého nebylo a tenhle druh muziky 
sami hrajeme a máme rádi. Fes-
tival podobného druhu tu chyběl, 
proto jsme se rozhodli ho sami 
zorganizovat a o tři měsíce pozdě-
ji už byl na světě,“ popisuje zrod 
festivalu lídr skupiny Křáp.

Celým festivalem provází mo-
derátor, kterým je už od počátku 
Jiří „Balvan“ Balej, a jeho vtipné 
vedení festivalu nechybělo ani le-
tos. Moderátorsky je obvykle pro-
vázena i pěvecká soutěž pro děti. 

Ta se však letos bohužel nekonala 
kvůli zdravotní indispozici mode-
rátora. Ostatní soutěže a atrakce 
však byly jako každý rok připra-
veny a děti lákaly. „Na festivalu 
jsme chtěli mít i zábavu pro děti, 
aby mohly chodit celé rodiny 
a bavili se všichni. Jak dospělí 
u muziky, tak děti na soutěžích,“ 
vysvětluje pan Luňák.

Letošní ročník stál za to a byl 
vydařený jak počasím, tak celko-
vě vyladěnou atmosférou. Přejme 
si takových ročníků co nejvíc.

Jana Karlová

Bílinská skupina Křáp Foto: Václav Weber

Několik desítek psů stejného plemene se sešlo v neděli 20. září v Ra-
zicích u Bíliny. Konala se tu výstava jagdteriérů.

Svéhlaví psi u Bíliny

Jagdteriér je specifi cky lovecké 
plemeno, které se dá používat 12 
měsíců v roce. Je vhodný k práci 
na povrchu i pod zemí, k hlasitému 
slídění na zemi i ve vodě, k práci 
na barvě i k přinášení drobné zvě-
ře. Je však velmi svéhlavý, málo 
ovladatelný a vyžaduje socializaci, 
aby nebyl agresivní.

Na výstavě byli psi rozděle-
ni do skupin podle věku a podle 
zkoušek či titulů, kterých dosáhli 
na předchozích výstavách. Samo-
statnou skupinu tvořili veteráni, 
tedy psi starší osmi let. Celkový 
vítěz výstavy byl volen z vítězů 
jednotlivých tříd.

Letos se konal již 10. ročník 
této podzimní výstavy a o titul se 
utkalo téměř 60 jagdteriérů, kteří 
byli hodnoceni podle výstavního 
standardu FCI, jenž stanovilo Ně-
mecko jako země původu pleme-
ne. Posuzovala se výška, postavení 

těla, hlava, oči, chrup, hrudník, 
srst, ocas, nohy. Zajímavým pravi-
dlem je, že agresivní pes je z celé 
soutěže vyloučen.

Kromě standardu se na výstavě 
posuzují psi podle vhodnosti pro 
chov: „Z přehledů minulých let 
vím, jaké problémy nám v cho-
vu vyvstávají. Vybírám tak, aby 
se vady neopakovaly a vzhledem 
ke genetice se nepřipouštěli psi se 
stejnou vadou,“ vysvětluje porad-
ce pro chov Jaroslav Řezba.

Výstavu pořádal Klub chova-
telů jagdteriérů v Čechách, který 
sídlí v Březině u Rokycan. Pod-
zimní výstava se každý rok koná 
na jiném místě republiky. „Na tuto 
výstavu se může přihlásit kdokoliv, 
kdo vlastní jagdteriéra. Na jaře po-
řádáme podobnou výstavu, vyhra-
zenou pro členy klubu,“ říká Josef 
Soukup, prezident klubu, který čítá 
asi 350 členů. Jana Karlová

Soutěžící Jan Vitouš z Bíliny se svým psem Daisy Foto: Václav Weber

Na Dni horníků předvedl své umění Historický spolek města Bíli-
ny. Návštěvníci se dozvěděli o počátcích hornictví v severních Čechách 
ve scénce nazvané Horníci, lapkové a císařské vojsko.

Historický spolek města Bíliny je volné sdružení více než 20 aktivních 
zájemců o historii Bíliny a Podkrušnohoří. Ofi ciálně existuje něco přes 
rok, ale jak jeho vedoucí František Šefl  říká, „dali jsme se dohromady 
neformálně jako jednotlivci, kteří se zabývají živou historií a činnostmi 
okolo ní, ať se to týká techniky, šermu, rytířských turnajů. historických 
scén atd. Jezdíme i na rekonstrukce bitev po celé Evropě“. Spolek fun-
guje i za podpory města, jež mu poskytlo klubovnu v pivovaru.

Škálu zájmu má širokou. Od gotiky po 2. světovou válku, nepomíjí 
ani např. Afghánistán nebo western. Členové spolku jezdí i na Memoriál 
generála Custera, který pořádá Václav Vydra. 

S bílinskými spolupracují i spřízněné kluby, jako je např. chomutov-
ský KVH Nord – Sever, který se věnuje meziválečnému období a staví 
československé opevnění na vrchu Kočičáku u Chomutova.

Bílinský spolek bývá atrakcí i na dalších akcích a místech. Od 2. do 4. 
října bude „bojovat“ nedaleko Drážďan na 250. výročí bitvy u Maxenu. 
Od 9. do 11. října bude k vidění na Josefínských slavnostech v Terezí-
ně.

Loni Den horníků opepřila bitva Indiánů s armádou Unie. Těšme se, 
co nám Historický spolek předvede zase napřesrok. Jana Karlová

Od gotiky po 2. světovou válku
Horníci na Dni horníků vycházejí 

ze šachty při hraní scénky Horníci, 
lapkové a císařské vojsko

Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 1. října 2009

Rada města Bíliny na své 17. schůzi konané dne 16. 9. 2009 mimo jiné
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu:
a)  pověřit vedoucího odboru 
dopravy s umístěním dopravních 
značek v Žižkově údolí a dále 
vedoucího odboru nemovitostí 
a investic vypracováním levnější 
varianty možnosti úpravy komu-
nikace v Žižkově údolí s tím, že 
rada města uvolní fi nanční pro-
středky ve výši 500 tis Kč.   
  
b)  sjednat schůzku se Severočes-
kými vodovody a kanalizacemi, 
Teplice a majitelem domu panem 
Karlem Císařem, ul. Komenského 
č. p. 33/24 za účelem projednání 
opravy kanalizace a komunikace.  
  

Schválila:
Rozšíření podnájmu nebytových 
prostor zlatnictví (dle smlouvy č. 
367 na Mírovém náměstí č. p. 88) 
vedle Jaromíra Černého – další-
mu podnájemci Radce Černé, IČ 
74909011.

Zadání specializované zakázky « 
HNsP Bílina - oprava havarijního 
stavu topení na odd. LDN - B » 
fi rmě ROSEZIN, Bílina a zařa-
zení této akce do plánu investic 
v roce 2009.

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a KLH Draci Bílina, o. s. ve výši 
20 000 Kč na 3. ročník Podkruš-
nohorského poháru, který se bude 
konat 28. 11. 2009 v Bílině. 

Navýšení rozpočtu odboru škol-
ství a kultury ve výši 14.000 Kč 
za pronájem KD Fontány na se-
tkání občanů zaniklých obcí 
a na Den seniorů. Bude hrazeno 
z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací.

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi Městem Bílina a spo-

lečností CENTRED o. s. Pardu-
bice o poskytnutí dotace ve výši 
1 000 Kč na provoz neziskového 
projektu – webu pro seniory www.
sedesatka.cz. 

Zápis do kroniky města za rok 
2008, dle předloženého návrhu. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akce: a) Základní ško-
la Aléská Bílina – opravy učitel-
ských WC (vč. oprav zatékání 
do prostorů umývárny učitelských 
WC)
b) Základní škola Aléská Bílina 
– dvorní trakt (přestavba nádvoří 
a hlavního vstupu)

Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci :
• «Multifunkční kopírovací stroj» 

je nabídka fi rmy KONICA MI-
NOLTA spol. s. r. o. Teplice. 

• «Výměna balkónových (lodžio-
vých) stěn v DPS Havířská, č. 
p. 582/27 a 583/28, Bílina» je 
nabídka fi rmy Karel Mach Bíli-
na. 

• «MŠ Aléská Bílina – stavební 
úpravy hlavního vstupu» je na-
bídka fi rmy AMIGO Josef Bra-
bec Louny. 

• «Letní kino – výměna laviček 
– II. etapa» je nabídka fi rmy 
Žejdlík Josef Bílina. 

Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci 
«Oprava fasády Mírové náměstí 
čp. 89 a 90» fi rmě Žejdlík Josef 
Bílina jako jedinému uchazeči.

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci «Vybudování dět-

ského hřiště v areálu MŠ Čapkova, 
Bílina » dle Směrnice č. 04/2007, 
č. VIII odst. 5, společnosti Happy 
World s. r. o. Praha, jako speciali-
zovanou zakázku

Vzala na vědomí:
Poděkování ředitele příspěvkové 
organizace Podkrušnohorského 
gymnázia Most, p. Mgr. Karla 
Vacka zástupcům města za fi nanč-
ní podporu na vymalování prostor 
školy na odloučeném pracovišti 
v Bílině. 

Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit soudního znalce 
na posouzení nutnosti výstavby 
podpůrné konstrukce při stavbě 
lávky přes řeku Bílinu a silnici 
I/13.

Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo svolat jednání s fi rmou FRK, 
s. r. o., Kadaň, za účasti právní-
ka a stavebního dozoru ohledně 
smlouvy o dílo a hlídání stave-
niště.

Řešení žádosti Společenství vlast-
níků jednotek ČSA 553-554, Bíli-
na ohledně zaplavování sklepních 
prostor srážkovými vodami z po-
zemku města Bíliny.

Žádost vlastníků p. p. č. 2085/1 
a 2085/4-6, k. ú. Bílina a zároveň 
souhlasí s vydáním rozhodnutí 
o změně využití území v souladu 
s právními úkony v rámci poři-
zování Územního plánu města 
Bílina.

Navržený harmonogram zpra-
cování a projednávání rozpočtu 
na rok 2010.

Ocenění v soutěži s fi rmou ASE-
KOL, Praha – „O nejstarší sebra-
ný elektrospotřebič“.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

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

a dále na webových
stránkách www.bilina.cz.

Za tichou vzpomínku děkují
manžel a děti s rodinami.

Dne 7. 10. vzpomeneme
páté výročí tragické smrti paní

ZDEŇKYZDEŇKY
VOTRUBOVÉVOTRUBOVÉ
z Bíliny.

Vzpomínáme

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 41801 Bílina

tel. 417 821 577, www.ddmbilina.cz

AEROBIC
MIX
A

STEP
AEROBIC

pondělí
19.00-20.00 hod.

step aerobic, aerobic mix,
body styling, strečink

Cena: 40,- Kč

Předcvičuje: Věra Ryjáčková 
Začínáme 7.9.2009
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Ve dnech 18. - 20. září proběhl jubilejní 10. ročník mezinárodní 
střelecké soutěže „O putovní pohár ředitele Městské policie Bílina“ 
v policejním parkuru. Soutěž se odehrávala hned na dvou místech.

Putovní pohár ředitele MP Bílina slavil desáté narozeniny

Zahájení soutěže a slavnostní vy-
hlášení výsledků závodů se uskuteč-
nilo ve velmi příjemném prostředí 
svinčického hotelu „Ring“. Samot-
ný policejní parkur se konal na střel-
nici v Hrobčicích. 

Závodů se zúčastnilo šestnáct tří-
členných družstev, z toho již tradič-
ně dvě policejní družstva ze Spolko-
vé republiky Německo.

Pořádající Městská policie Bílina 
soutěžícím připravila skutečně ná-
ročnou trať, jejíž členitost a netra-
dičně vysoký počet střeleckých cílů 
dával tušit, že letos v žádném přípa-
dě nelze předem favorizovat žádný 
z týmů. 

Desátého ročníku se premiérově 
zúčastnila družstva Městských poli-
cií z Chebu a Ostrova. Na střelnici 
na soutěžící nečekala pouze vysoce 
náročná trať, ale kromě jiného i pó-
dium na kterém se po celou dobu 
závodu o dobrou náladu starala bí-
linská country kapela „Křáp“, jejíž 
kapelník Jindřich Luňák se parkuru 
zúčastnil jako člen týmu SSK 0093 
Radovesice.

Letošní ročník soutěže se vyzna-
čoval hned několika zajímavými 
detaily. Tím nejmarkantnějším byla 

pravděpodobně ta skutečnost, že zá-
vody byly rozloženy do tří dnů, kdy 
soutěžícím i hostům byl poskytnut 
nadstandardní komfort v podobě 
skvělého jídla, pití a ubytování v ho-
telu „Ring“, kde se o všechny pro-
fesionálně postaral personál hotelu 
pod vedením majitele pana Brabce.

Další zajímavostí, která stojí beze-
sporu za zmínku bylo vysílání pří-
mého videopřenosu závodu na we-
bových stránkách Městské policie 
Bílina. Přímý přenos by se nikdy 
neuskutečnil bez obětavé práce Da-
vida Tomana, spolumajitele fi rmy 
„Všebořice.net“, který prakticky 
bez předchozí přípravy na místě 
přenos zajistil při využití bezdrátové 
sítě „Bilinanet.cz“. Není rovněž bez 
zajímavosti, že se tak stalo za využi-
tí kamer nové mobilní služebny MP 
Bílina. 

Soutěži rovněž přihlíželo několik 
významných hostů. Starosta města 
Bíliny Josef Horáček, místostarosta 
Roman Šebek, již tradičně nechyběl 
zastupitel Ústeckého kraje a města 
Bíliny pan Oldřich Bubeníček, za-
stupitelka města Bíliny paní Jitka 
Brejníková a v neposlední řadě sta-
rostka Hrobčic, tedy obce na jejímž 

území se soutěž konala, paní Božena 
Zemanová. Speciálním hostem byl 
pan Ján Boháč, který na uskutečnění 
soutěže získal dotaci z „Fondu ma-
lých projektů – ZIEL3/Cíl3“, což je 
program pro přeshraniční spoluprá-
ci mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou.

Soutěž byla vzhledem ke svému 
rozsahu připravována několik týd-
nů. Že se vše vydařilo na jedničku, 
svědčí kromě bezpočtu kladných 

ohlasů i samotné vyjádření ředite-
le Městské policie Bílina Marcela 
Špičky, který kvitoval že střelnici 
a posléze hotel opouštěl stejný počet 
živých a zdravých účastníků, jaký 
byl i při jejich příjezdu. 

Pořadí soutěže: 1. PČR Ústí nad 
Labem, 2. PČR Teplice, 3. PČR Bíli-
na. (6. MP Bílina).

Nejlepší jednotlivec: Tomáš Horký 
(SSK Radovesice A).

 František Krejčí

Foto: Václav Weber

Jednak ty, které návštěvník přímo nezaznamená. K těm patří částečná 
rekonstrukce strojovny. V loňském roce bylo vyměněno potrubí transpor-
tující chladící médium až k ledové ploše. Letos jsme navázali zmoderni-
zováním „střev“ ve strojovně. Byl nainstalován nový titanový výměník, 
nádrž na čpavek a většina trubek. To podstatně zvýší bezpečnost a dou-
fáme, že by mělo dojít i k úsporám energie. Na příští odstávku bychom 
chtěli naplánovat výměnu jednoho kompresoru a tím by byla rekonstruk-
ce strojovny ze sedmdesátých let minulého století dokončena.

Další změny, které už mohou zákazníci zaznamenat, jsou na rolbě 
a osvětlení. Rolbu máme jedinou, proto si uvědomujeme důležitost jejího 
bezchybného chodu. Nechali jsme ji tedy prohlédnout odbornou fi rmou 
a opravit nezbytné. Také osvětlení nad ledem už několik let volalo po ob-
novení – opravou devatenácti světel za nemalý obnos jsme docílili mno-
hem lepší kvality svícení.

Co už musí trknout každého, je vymalování všech veřejných prostor. 
Nový kabát dostal vestibul, restaurace, WC, ochozy i prostory kolem le-
dové plochy. Každý musí uznat, že tým našich zaměstnanců pod vedením 
pana Koláře odvedl dobrou práci.

Z okolních stadionů víme, že na veřejném bruslení vyhrává hudba 
a i od našich zákazníků jsme tento požadavek zaznamenali. Uzavřeli jsme 
tedy patřičné smlouvy a můžeme i tuto službu v nové sezóně nabídnout.

Podařilo se nám také obsadit naši restauraci novým nájemcem. Jedná 
se o fi rmu vlastnící několik provozoven v Mostě a mající s naším zaříze-
ním nové plány. Zatím opravdu pečlivě dávají prostory do pořádku a dále 
uvidíme!

Na to, že někteří zaměstnanci ještě „dosluhovali“ na koupališti a v auto-
kempu, se vykonalo hodně práce. Stále však ještě nejsme spokojeni. Pro 
příští rok chystáme rekonstrukci koupelen a vrhneme se též na vylepšení 
šaten. Pro informace sledujte: www.sportbilina.cz   

Mgr. Jan Davignon, jednatel

Novinky na zimním stadionu v Bílině
Od úterý 15. září bruslíme! A jaké novinky připravil správce sta-
dionu RSZ Bílina s.r.o. pro novou sezónu?

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 41801 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111

www.ddmbilina.cz

koná se každý pátek
od 15.30 do 17.30 hod.

v Černé sportovní hale
ve Studentské ulici

Vedoucí: Petr Audy
cena: 1500 Kč

mediální partneři:
hit radio FM   e-region.cz   www.azrodina.cz   www.iteplice.cz

KROUŽEK JE URČEN PRO DĚTI OD 8 LET
NAUČÍ SE PRAVIDLA A ZÁKLADY HRY
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Hokejoví nadšenci si mohli prohlédnout bílinský Zimní stadion na dni otevřených dveří. Stadion i s připrave-
ným programem byl veřejnosti, ale hlavně předškolní a školní mládeži, otevřen 24. září.

Bílinští hokejoví DRACI uspo-
řádali v jeho rámci setkání hokejo-
vých měst Bílina – Litvínov. 

Moderováním byl pověřen zaní-
cený sportovní fanoušek bílinského 
sportu a bývalý prezident hokejo-

vého klubu DRACI Bílina Oldřich 
Bubeníček, který přivítal děti z bí-
linských MŠ a ZŠ, a dále i zástupce 
ČEZu, tiskového mluvčího Skupiny 
ČEZ Otu Schneppa a radního Ústec-
kého kraje Ing. Petra Bendu, který 

Zaplněné tribuny bílinského zimního stadiónu během druhého duelu mezi 
žáky HC Draci Bílina a HC Benzina Litvínov Foto: Zdeněk Rendl ml.

Hokejista Jiří Šlégr při autogramiá-
dě Foto: Jana Karlová

Jiří Šlégr na bílinském Zimním stadionu

Překrásné letní počasí umocilo sportovní zážitek, který nabídl oddíl 
Bílinského motokrosu, když v sobotu 22. srpna uspořádal již druhý zá-
vod populárního Hobbycrosu v letošním roce. Na vzorně připravenou 
trať se ve Světci u Bíliny sjel rekordní počet závodníků různých kuba-
tur z celého regionu – 105 jezdců. Věkové složení v různých katego-
riích bylo zajímavé, od nejmladšího závodníka v kategorii do 65 ccm, 
kterým byl šestiletý David Hlava (celkově se umístil na čtvrtém místě), 
a jen těsně za ním dojela osmiletá Karolína Poterská.

Po nich následovaly kubatury 85 ccm, 125 ccm, 500 ccm a kategorie 
„veterán“. Samotný závěr byl ozdoben krásným vítězstvím v kategorii 
„ČZ“ domácím jezdcem a zároveň vedoucím oddílu Petrem Bártlem.

Nelze než zdůraznit, že uspořádání tohoto nádherného sportovního 
podniku se v žádném případě neobejde bez sponzorské fi nanční po-
moci. Sponzorem není nikdo jiný než mnohaletý partner našeho Ob-
čanského sdružení – Doly Chomutov a. s. Za fi nanční prostředky byly 
pořízeny ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích v obou závodech.
 Zdeněk Chalupný, předseda

Rekordní počet závodníku 
na Hobbycrosu

Klub lodních modelářů Bíli-
na pořádal již 10. ročník veřejné 
soutěže nazvané Memoriál Jiřího 
Jerie. Soutěž se konala 13. září 
na rybníce Radovesice v Bezovce.

Počasí přálo skoro celému klání, 
déšť se spustil až na samém konci 
soutěže. Soutěžící přijeli z Duch-
cova, Mostu, Mariánských Lázní, 
Brandýsa nad Labem, Ohníče, 
z klubu Maják Borovany a nechy-
běli ani bílinští modeláři. Ani jeden 
ze 47 z nich svou loď neutopil.

Soutěžilo se v pěti kategoriích. 
V kategoriích EX 500 miminka 
a EX 500 žáci obsadili první tři mís-
ta Bíliňané. 
V prvně 
z m í n ě n é 
kategori i 
se z vítěz-
ství rado-
vala Dáša 
Oralková, 
druhý byl 
Jan Pro-
c h á z k a 
a třetí Ondřej Fait. Ve druhé ka-
tegorii, v níž dominovali bílinští, 
zvítězil Vítek Orálek, druhé místo 
obsadil Dan Pecháček a třetí Jiří 
Holý.

V dalších kategoriích už vládli ji-
ní. V kategorii EX 500 senioři vy-
hrál Petr Zítek z Kormoránu Most, 
druhý byl Jan Vlach z Royal Dux 

z Duchcova a třetí Jan Šimeček 
opět z KLM Bílina. V kategorii F4 
žáci si prvenství odnesl duchcov-
ský Jan Vlach, z téhož klubu po-
chází i druhý Josef Otta a třetí se 
umístil Ladislav Luštinec z KLM 
Brandýs nad Labem. V kategorii 
F4 senioři ovládli první dvě místa 
modeláři z KLM Borovany, a to 
Lubomír Jedlička a Jan Jedlička. 
Třetí místo obsadil Václav Weiss 
z Royal Dux Duchcov.

Celé závody by se nemohly 
uskutečnit bez sponzorů, kterými 
byli Jana Vaňková, hejtmanka Ús-
teckého kraje, Oldřich Bubeníček, 

člen zastu-
p i t e l s t v a 
Ú s t e c k é -
ho kraje, 
Z d e n ě k 
Chalupný 
z AVZO 
Bílina, An-
tonín Mejt-
ský z MA 
t r a i d i n g , 

s.r.o, Alena Nekardová, Věra Ku-
čerová, Jiří Komárek ze Zámeč-
niství, KLM Bílina a starosta Josef 
Horáček.

Všem sponzorům patří dík, ja-
kož i Klubu lodních modelářů Bí-
lina za uskutečnění těchto závodů 
na památku kamaráda Jirky Jerie.

Vladimír Procházka

SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ

Foto: Václav Weber

akci osobně podpořil sponzorským 
darem, díky kterému mohli pořa-
datelé podávat na akci občerstvení 
zdarma a pro soutěžící i děti v hle-
dišti připravit řadu cen a sladkostí. 

Program začal v devět hodin 
a po zahájení následovaly doved-
nostní soutěže neregistrovaných žá-
ků, po nichž následovaly dvě exhi-
biční utkání 3. tříd mezi bílinskými 
DRAKY a HC BENZINA Litvínov. 
Oba zápasy byly proloženy uměním 
členů krasobruslařského oddílu Bí-
lina. Pokud se kluci dívali hlavně 
na hokej, tak toto byla pastva pro oči 
děvčat. 

Celou akci ozdobila svou pří-
tomností známá hokejová hvězda 
Jiří Šlégr, který na místě rozdal 
bezpočet autogramů a s dětmi se 
fotil. „Jsem rád, že je tu tolik dětí, 
které mají zájem o hokej, protože 
je to zábavná a přitažlivá volnoča-
sová aktivita a dobré odreagování 
od školy. A je dobře, že je v Bílině 
hokejový klub, který chce vychová-
vat děti pro hokej,“ řekl hokejista 
Šlégr, který za svůj největší úspěch 
považuje úspěch na Olympijských 
hrách v Naganu: „Tenhle úspěch byl 
potěšením pro celý národ, hráli jsme 
pro něj.“

Podobné akce s hokejovými osob-
nostmi by měly následovat i v příš-
tích letech, aby do hokejových řad 
přilákaly více dětí. „Chceme přilá-
kat nové hokejové naděje, aby lední 

hokej v Bílině nezanikl. Díky malým 
hokejistům bychom rádi vytvořili zá-
kladnu nejen pro bílinský hokej, ale 
i pro litvínovský, popř. mostecký ho-
kej,“ vysvětlil prezident klubu HC 
DRACI Ing. Ladislav Kvěch.

Proto bílinský hokejový klub rád 
přivítá do svého kruhu nové talenty, 
kterým je od 3 do 15 let. Kromě kva-
lifi kovaných trenérů klub nabízí bez-
platné zapůjčení hokejové výzbroje 
a první sezónu v klubu zdarma. 
Zájemci se mohou obracet na vice-
prezidenta klubu Reného Štěpánka 
e-mailem lednihokej@dracibilina.
cz nebo telefonicky 608 16 16 16
či mohou přímo dorazit každý pátek 
v 17 hodin a přihlásit se u trenéra 
Pavla Dolanského.


