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 V Bílině byl otevřen Interspar  Kruhové objezdy jsou v provozu  Senioři se sešli na svůj den  Bára z Bíliny je ve fi nále 
pěvecké soutěže  DDM oslavil halloween  O aquaaerobic je v Bílině nebývalý zájem  F. Veselý hrál naposled v Bílině 

Hypermarket ofi ciálně otevře-

la osmá hodina a slavnostního 

přestřižení pásky se ujal staros-

ta města Josef Horáček. „Jsem 

opravdu rád, že se tu podařilo 

postavit Interspar, protože tako-

vý market v Bílině scházel a bude 

určitě přínosem,“ uvedl. Po po-

ledni byl pak zahájen zábavný 

program. Děti bavil klaun Mire-

ček a probíhaly různé soutěže. 

Velký zájem byl o balonkovou 

show. V půl čtvrté si děti zatan-

čily na dětské diskotéce. Po celý 

den probíhalo fotografování, 

pohádky s maskotem Intersparu 

dráčkem Ingem a malování pro 

děti z MŠ. Hudební doprovod ob-

starala kapela Ruleta Band. V 18 

hodin byla show završena ohňo-

strojem a v půl sedmé si vyloso-

vaní šťastlivci zahráli v soutěži 

„Pober, co můžeš“, v níž si bě-

hem pěti minut naskládali do vo-

zíku produkty řady S-Budget, 

které si pak zadarmo odnesli. Ce-

lým dnem provázela moderátorka 

Eva Decastelo (známá pod svým 

dívčím jménem Aichmajerová): 

„Nejvíce mě baví, že se děti ne-

stydí a do programu se zapojují. 

A dokonce i rodiče s nimi zpívali. 

Jen je škoda, že se příliš nevyved-

lo počasí,“ zhodnotila.

Spokojeně se tvářili i oslovení 

zákazníci. „Interspar se mi líbí 

moc, je pro Bílinu přínosem. Lidl, 

Penny či Tesco je málo. A zrovna 

Interspar se mně a ženě líbí. Když 

jezdíme do Mostu nebo do Teplic, 

vždy jezdíme nakupovat tam,“ 

uvedl například jeden z nich.

Pro zákazníky je připraven 

kompletní sortiment potravinář-

ského zboží, který je doplněn 

širokou nabídkou dalšího zboží, 

jako jsou například knihy, oble-

čení či drogerie. V prodejně ne-

chybí ani pekárna, která zákazní-

kům nabízí každodenně čerstvé 

pečivo.

Výstavba Intersparu trvala de-

vět měsíců. Z celkových 5222 

m2 zastavěné plochy tvoří 2882 

m2 prodejní plochu. Zákazníkům 

slouží 220 parkovacích míst. 

Otevírací doba je od 8 do 21 

hodin, v neděli pouze do 20 ho-

din. Od roku 1997 bylo v České 

republice otevřeno již 31 hyper-

marketů Interspar.

Jana Karlová

V BÍLINĚ BYL OTEVŘEN INTERSPAR
Obyvatelé Bíliny mají další možnosti nakupování. Ve středu 4. listopadu byl slavnostně otevřen nový hypermarket Interspar. V průběhu celého 

dne k němu poutaly pozornost různé doprovodné akce a především děti si ten den přišly na své.

První den byl plný shonu

Obchodní dům Interspar

byl slavnostně otevřen
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Lupička zadržena
bezprostředně po loupeži 

Na operační pracoviště Městské 

policie v Bílině bylo oznámeno pře-

padení v prostoru SUNNu. Hlíd-

ka, která na místo okamžitě vyjela 

zjistila, že zde došlo k loupežnému 

přepadení, kdy se pachatelka nási-

lím zmocnila peněženky poškoze-

né osoby. Po nezbytných úkonech 

na místě činu strážníci MP Bílina 

zadrželi podezřelou osobu, která se 

nejprve ukrývala v okolí a po spatření 

strážníků se dala na útěk. Osoba byla 

zadržena a k přepadení se doznala. 

Později byla ve spolupráci s Policií 

ČR nalezena i odcizená fi nanční ho-

tovost, kterou si lupička uschovala 

v blízkosti místa činu. Za trestný čin 

loupeže hrozí pachatelce trest odnětí 

svobody až na deset let. 

 

Městská policie
kontrolovala herny

Strážníci Městské policie v Bílině 

provedli v sobotu večer namátkovou 

kontrolu heren, nočních klubů a re-

stauračních zařízení na území města 

Bíliny. Kontrola byla zaměřena ze-

jména na výskyt hledaných osob, dále 

osob, které pobírají sociální dávky 

a tyto zneužívají k hazardu v hernách 

a v neposlední řadě na pohyb mla-

distvých osob v hernách a podnicích, 

kde jsou instalována herní zařízení.

Strážníci zkontrolovali deset podni-

ků, v nichž provedli mimo jiné úkony 

také lustraci čtyřiceti osob. Výstupy 

z provedené kontroly 

budou zpracovány 

pro příslušné insti-

tuce, zejména odbor 

sociálních věcí MěÚ Bí-

lina, či Policii ČR. Městská policie 

hodlá v obdobných akcích i nadále 

pokračovat. Kromě již zmíněných 

cílových skupin se strážníci chystají 

zaměřit na požívání alkoholu mla-

distvými osobami. Městská policie 

má signály, že v některých podnicích 

není pro mladistvé osoby problémem 

zakoupit si alkohol. Cílem namátko-

vých preventivních kontrol strážníky 

Městské policie Bílina je snížení pro-

tispolečenských jevů, které mají ná-

vaznost právě na požívání alkoholu, 

drog, nebo gamblerství.

Z deníku Městské policie Bílina Město Bílina

ZÁJEZDY 2009
 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

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

Útulek v Jimlíně se stará i o psy odchycené v Bílině. Na stránkách 

Bílinského zpravodaje si pravidelně můžete zatoulané či opuštěné 

pejsky prohlédnout. Den otevřených dveří, který se konal v neděli 

4. října, umožnil zájemcům podívat se „pod pokličku“ útulku.

Ze dne otevřených dveří se radovali i psi

Datum 4. října nebylo vybrá-

no náhodou. Světový den zví-

řat byl vyhlášen už v roce 1931 

na památku patrona všech zvířat 

Františka z Assisi. Návštěvníci 

se měli při této příležitosti mož-

nost od 13 do 17 hodin seznámit 

s chodem útulku, jeho pracovní-

ky i dobrovolníky: „Cílem akce 

bylo otevřít útulek veřejnosti, 

aby poznala, jak útulek vypadá, 

jak v něm zvířata žijí a vůbec, jak 

to v něm chodí,“ uvedla jedna 

z přítomných dobrovolnic Jitka 

Kržová.

Provozovatelé útulku David 

a Jaroslav Kubalíkovi společně 

s dobrovolníky každého návštěv-

níka provedli celým útulkem 

a ochotně odpovídali na veške-

ré dotazy. Zájemci mohli také 

zhlédnout odchytovou techniku, 

která se u některých psů použí-

vá.

V průběhu dne přišlo asi 60 

lidí a pejskům i kočičkám nejen 

přinesli různé pozornosti jako 

granule, konzervy, antiparazitní 

přípravky, šampony či pamlsky, 

ale přispěli i fi nančně téměř třemi 

tisíci. Nikdo si však žádné zvíře 

domů s sebou neodnesl. „Přesto 

celou akci hodnotíme jako úspěš-

nou a zdařilou a den otevřených 

dveří opět zopakujeme,“ dodala 

Jitka Kržová. Jana Karlová

Návštěvníci mohli pejsky i venčit Foto: Jitka Kržová

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?

Trikolorka: 8-9 

let stará fenka, 

které se zřejmě 

bohužel někdo 

zbavil. Vděčná 

a hodná. S jinými 

pejsky nemá 

problém. Očkovaná 

a odčervená. 

Vhodná pouze 

do teplého domova.

Jonáš: mladý 

kříženec, samotář. 

Socializovaný. 

Vhodný do

teplého domova. 

V rodince by

měl být jediným 

pejskem. Očko-

vaný a odčervený.

Julie: 3 roky stará 

fenka NO, ráda 

chodí na procházky, 

je ostražitá 

a vhodná k výcviku 

i k hlídání 

rodinného domku 

se zahrádkou. 

Očkovaná 

a odčervená.

který o ně bude dobře peč

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

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

Skokanka:

2,5 roku stará kříženka 

NO, živá a veselá, ráda 

se mazlí. Má dobré 

předpoklady k výcviku. 

Očkovaná a odčervená. 

Vhodná do bytu nebo

k domku se zahrádkou.

Ve středu 18. listopadu 2009 

se v Městském divadle v Bílině 

od 18:30 hodin uskuteční celove-

černí komponovaný pořad s názvem 

KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚ-

LECKÉ ŠKOLY K 20. VÝROČÍ 

SAMETOVÉ REVOLUCE, který 

pořádá město Bílina ve spoluprá-

ci s Kulturním centrem Kaskáda, 

občanským sdružením Bílina 2006 

a Základní uměleckou školou.

Koncert se uskuteční pod záštitou 

ex-místopředsedy Senátu a předsedy 

Svazu bojovníků za svobodu v Tepli-

cích JUDr. Ing. Jaroslava Musiala a sta-

rosty města Bíliny Josefa Horáčka. 

Kromě žáků a učitelů bílinské 

ZUŠky se publiku představí český 

kytarový virtuóz Lubomír Brabec 

a dále pak zpěvák, spisovatel a herec 

v jedné osobě Jan Vodňanský za do-

provodu klavíristy Daniela Dobiáše, 

jejichž následné vystoupení s žáky 

základní umělecké školy završí první 

polovinu večera. Po krátké přestávce 

se uskuteční projekce českého fi lmo-

vého snímku Kupředu levá, kupředu 

pravá režisérky Lindy Jablonské. 

Koncertem završí Základní umě-

lecká škola v Bílině sérii koncertů 

k 80. výročí založení školy. 

Vstupenky lze zarezervovat 

v Infocentru na Mírovém náměs-

tí v Bílině, na telefonních číslech 

417 810 985, 775 601 248 nebo e-

mailem: info@kckaskada.cz.

Michal Mlej

KONCERT ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY K 20. VÝROČÍ 

SAMETOVÉ REVOLUCE

ly

bor 

Ú Bí
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SVAČINY DO ŠKOL V BÍLINĚ

Podstatou projektu je nabídnout 

školákům možnost objednávat si 

čerstvé svačiny podle vlastního 

výběru: „Děti dostanou zdravou 

svačinu přímo do třídy a rozhod-

ně ji nezahodí do koše, protože si 

ji objednají samy podle své chuti 

na internetu,“ uvedl autor pro-

jektu Alexandr Bílek. Sortiment 

se bude skládat z různých druhů 

pečiva s rozmanitými náplněmi. 

Specialitou budou ovocné saláty 

a domácí jogurty.

Do projektu se z bílinských 

základních škol přihlásila zatím 

pouze ZŠ Aléská: „Projevili jsme 

zájem. Vyplňovala jsem dotazník 

pro školy, jehož součástí byl i ten-

to projekt, ale zatím nepřišly žádné 

další informace,“ sdělila ředitelka 

školy Mgr. Božena Holková.

ZŠ Za Chlumem se k projektu 

naopak přihlásit vůbec nemíní 

a na ZŠ Lidická o projektu sice 

vědí, ale ofi ciální nabídku zatím 

nedostala, takže přihlášena také 

není. A jak dodává ředitelka Mgr.

Bc. Ivana Svobodová: „Pokud 

by nám byly ‚Svačiny do škol‘ 

nabídnuty, určitě bych nejdříve 

zjišťovala zájem žáků. Ale osobně 

si myslím, že by velký zájem asi 

nebyl.“

Svačiny jsou však důležitou 

součástí stravy dítěte. Věřme, že 

projekt splní svůj účel a ten, kdo 

se do něj zapojí, nebude litovat.

Jana Karlová

V současné době se v celé České republice rozjíždí projekt „Svačiny 

do škol“. První desítky škol se do projektu již přihlásily.

Na výběr budou různé druhy pečiva, ilustrační fotoNa výběr budou různé druhy pečiva, ilustrační foto

Ani poslední zasedání zastupitelstva nevneslo světlo do téma-

tu „lávka přes silnici 1/13 a řeku Bílinu“.

Dva kruhové objezdy, které se od července stavěly u obchod-

ních domů Penny a Lidl, byly otevřeny a slouží již plně mo-

toristům.

Lávka stále nevyřešena

KRUHOVÉ OBJEZDY JSOU V PROVOZU

Stále se řešila otázka příčiny 

a zavinění podstatného zvýšení pů-

vodní ceny. Pavel Košťál, který má 

na starost stavební dozor, se pokou-

šel vysvětlit, že je chyba v projek-

tové dokumentaci a že každé navý-

šení konzultoval se starostou i mís-

tostarostou, až došlo na podpůrnou 

konstrukci v řádech milionů. Tehdy 

místostarosta Roman Šebek stavbu 

zastavil.

V průběhu listopadu zkontroluje 

auditorská fi rma veškeré faktury 

a stavební právník posoudí, kde se 

stala chyba. Do poloviny listopadu 

se také budou zkoumat možnosti 

Obě stavby probíhaly hladce, 

v průběhu celé stavby se nevyskyt-

ly žádné potíže. Omezení provozu 

však na určitou dobu přineslo ko-

lony, které v souvislosti se stavbou 

a kyvadlovou dopravou vznika-

ly. Řešením alespoň pro osobní 

auta bylo odklonění dopravy přes 

město, obousměrným provozem 

ve Wolkerově ulici a průjezdnou 

Seifertovou ulicí.

Kruhový objezd u Penny je dnes 

hotový včetně vodorovného zna-

čení a větší plynulost provozu je 

opravdu patrná. Po kruhovém ob-

jezdu u Lidlu se již také jezdí, za-

tím však bez vodorovných značek. 

Defi nitivní řešení závisí na počasí, 

protože mokro nedovoluje doprav-

ní značení na vozovce dokončit.

„Ohlasy na kruhové objezdy po-

stavené na hlavní silnici jsou klad-

né, lidé si je chválí a je zřetelné, že 

průjezd je lepší a hlavně plynulý. 

Je to tak, jak jsme si představova-

li,“ vyhodnotil situaci vedoucí od-

boru dopravy Miroslav Jedlička.

Obousměrný provoz, respektive 

otevření Wolkerovy a Seifertovy 

ulice možná nadále potrvá, proto-

že se chystá stavba třetího kruho-

vého objezdu u radnice. Původní 

jarní termín zahájení výstavby se 

s velkou pravděpodobností po-

sune a pokud vše dopadne podle 

představ vedení města, začne se již 

v listopadu. Budou-li příhodné kli-

matické podmínky a nebude mrz-

nout, poroste kruhový objezd bez 

přerušení celou zimu. „I kdyby se 

přes zimu práce na kruhovém ob-

jezdu zastavily, je otázkou, jestli by 

mělo smysl na dva či tři měsíce tyto 

ulice uzavírat a pak zase otevírat,“ 

řekl pan Jedlička.

Celkový rozpočet stavby činí 

něco přes sedm milionů korun, 

které z drtivé části poskytne Ře-

ditelství silnic a dálnic. Město se 

bude na fi nancování podílet část-

kou 874 tisíc korun, které investuje 

na úpravu majetku města, jako je 

veřejné osvětlení atd.

Jana Karlová

dalšího řešení. Jedním z nich je, že 

by lávka mohla být ocelová, tudíž 

levnější a mohla by na ni stačit pů-

vodní částka. Zatím je však defi ni-

tivní řešení velkou neznámou.

„V dostavbě lávky je nutno po-

kračovat, cesty zpět není. Je pro-

investováno devět milionů korun, 

pět milionů by stála sanace a pat-

náct milionů bychom museli vracet 

kraji. Proto je mojí prioritou lávku 

dokončit,“ vyjádřil se pan Šebek. 

V případě neúspěchu a nedostavění 

lávky je ochotný odstoupit z funk-

ce.

Místostarosta považuje za nutné 

sporné body kolem lávky a její do-

stavbu vyřešit do konce února, aby 

se daly využít vhodné klimatické 

podmínky na pokračování ve stav-

bě a lávka se tak konečně pohnula 

kupředu. Jana Karlová

Kruhový objezd u Penny Foto: Jana Karlová

Kruhový objezd u Lidlu Foto: Jana Karlová
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Jednou z priorit MP se stala prevence

Návštěvníci divadla mohli v neděli 1. listopadu nahlédnout 

pod pokličku divadelním hercům. Pražské divadlo Palace 

přijelo do Bíliny s hrou Divadelní komedie od fi nského auto-

ra Bengta Ahlforse, která s nadsázkou a humorem líčí staros-

ti i radosti lidí, které živí divadlo.

Divadelní svět na prknech Městského divadla

Hra byla tedy vtipnou ukáz-

kou divadelního zákulisí, kdy se 

soubor snaží nacvičit novou hru, 

která ovšem nemá konec, protože 

její autor, věčně opilý a zoufalý 

Bengt, ho není schopen napsat. 

Problémem je i hysterická Lot-

ta, která se v jednu chvíli zavře 

na záchodě a odmítne vylézt, nebo 

Per, který žárlí na sukničkářského 

a obdivovaného Harryho. „Per 

se mi hrál výborně. Je to postava 

takového ‚blbečka‘, zamindráko-

vaného herce, který je křečovitý 

a má o sobě jiné mínění, než jaká 

je skutečnost. Takové postavy mě 

baví hrát,“ zhodnotil svou posta-

vu herec David Matásek.

V průběhu zkoušení vedou 

mezi sebou herci žabomyší vál-

ky, řeší vnitřní spory a milost-

né avantýry. Pohotovými repli-

kami vše komentuje a hodnotí 

inspicient Oskar, který divadlo 

vidí jako fabriku na vzrušení, 

za které si diváci zaplatili.

Divadelní komedii si diváci 

vychutnali ve hvězdném obsa-

zení a kromě Davida Matáska 

viděli také např. Lukáše Va-

culíka, Ladislava Mrkvičku či 

Jitku Čvančarovou. „Je to sice 

hra psaná s velkou nadsázkou, 

ale je z toho patrné, jak ži-

vot divadelních herců vypadá 

i ve skutečnosti,“ řekla o hře 

Jitka Čvančarová.

Premiéru hry uvedlo divadlo 

Palace letos 20. dubna. Byla 

napsána v roce 1982 a ještě ten-

týž rok měla světovou premiéru 

ve finském městě Kuopio.

Hra je povedená, vtip přiro-

zený a herecké obsazení kva-

litní. To slibovalo dobrou po-

dívanou a diváci si jistě přišli 

na své.

Jana Karlová

V současné době přebírá funkci 

od bývalého ředitele Marcela Špič-

ky. „Je kolem toho hodně adminis-

trativy a ofi cialit, ale doufám, že 

vše zvládneme už co nejdříve, ob-

čané nemusejí mít obavy, městská 

policie bude i nadále pokračovat 

ve své práci,“ uvedl Pavel Ryjá-

ček.

Radu města, která ho na funkci 

ředitele podpořila, přesvědčil svou 

koncepcí, v níž uvedl prioritní ob-

lasti a změny, kterými by se chtěl 

zabývat. Jednou z nich je aktiv-

ní, slušná a ochotná komunikace 

strážníků s občany a zvyšování 

důvěry ve strážníky.

Významnou oblastí je také neu-

stále zlepšování spolupráce s PČR 

v Bílině, mimo jiné ve vzájemném 

sdělování informací, například ko-

lik osob je na směně apod.: „To 

nyní ‚pokulhává‘, ale po mých již 

osobních jednáních na našem míst-

ním OO PČR jsem přesvědčen, že 

vztahy se dostávají zpět na nejvyš-

ší možné komunikativní možnosti 

ve prospěch nás všech, občanů 

města. Aktivní sociální komunikace 

je v dnešní době to nejcennější, co 

by si každá obec mohla přát a pod-

porovat. Nyní kladu důvěru v nový 

plán prevence, ve kterém bude MP 

klást důraz na prevenci kriminali-

ty, která je od září ze zákona povin-

ná. Mojí velkou prioritou je oblast 

preventivní ochrany dětí, mládeže 

a starých lidí, což jsou nejohrože-

nější skupiny občanů. Do budouc-

na bych chtěl, aby MP připravova-

la stále více preventivních projektů 

směřovaných právě k těmto okru-

hům občanů,“ vysvětlil pan Ryjá-

ček. Konkrétními kroky v tomto 

směru by mohly být kroužky pro 

děti nebo tzv. Medicalalarm, tedy 

alarm pro seniory, kterým se dovo-

lají pomoci na čísle 112. Už nyní 

probíhají besedy s dětmi na zá-

kladních školách a školení preven-

ce v klubech důchodců.

Preventistou v Bílině je Franti-

šek Krejčí: „Prevence je opravdu 

důležitá. Podle bezpečnostní ana-

lýzy, vypracované preventistou Ús-

teckého kraje Ing. Karlem Giam-

paolim, je na tom Bílina opravdu 

velmi špatně a z analýzy vyplývá, 

že výrazný podíl na tom má dlou-

hodobá absence prevence. Proto 

je nutné se na ni zaměřit a rozvíjet 

různé projekty.“ Výsledky preven-

ce přicházejí pomalu a dlouhodo-

bě. Okamžitý účinek by mohla mít 

situační prevence. V rámci mož-

ných budoucích projektů by mohl 

být například rozšířen kamerový 

systém či sportoviště, v budouc-

nu i možná např. dětské dopravní 

hřiště.

V současné době se také pan 

Pavel Ryjáček rozhodl prezentovat 

se svými možnými koncepcemi 

i do nejbližších měst v souvislosti 

s možnými změnami a plány, kte-

ré by bylo možné zavést i v Bíli-

ně. V plánu jsou různé kroky, jak 

priorit dosáhnout, ale otázkou za-

tím zůstává, které z nich se podaří 

zrealizovat a aplikovat na Bílinu. 

To ukáže teprve čas. V závěru pan 

Ryjáček i uvedl, že se nikterak ne-

brání kontaktu s veřejností a že na-

opak, každá kritika i dobrý nápad 

je pro něj cenným přínosem v jeho 

nové funkci. Jana Karlová

Město Bílina má od čtvrtka 22. října nového ředitele MP. Stal se 

jím po hlasování zastupitelstva strážník pan Pavel Ryjáček.

Nový ředitel MP Pavel Ryjáček Foto: Jana Karlová

Náměty, připomínky, k zamyšlení...
VÁŽENÁ REDAKCE

Bydlím ve slušném vchodě. Bohužel i zde žije jedna paní, která se nechce 

ani po domluvách zapojit do úklidu, který, jak je známo, patří do jejích po-

vinností nájemníka. Ne každý bere domovní řád podle povinností, dnes spíše 

jenom jako práva jemu vyhovující. Ani fakt, že za tuto ženu uklízí sousedka, 

která je na zasloužilém odpočinku, jí nedělá sebemenší problém. Ještě mi 

odpověděla, že chodí do práce, a tudíž nemá na úklid čas.

Mám tedy otázku: je i tato značně vytížená žena nepřizpůsobivá? Dle 

mého názoru je, ale co my ostatní, co také pracujeme? Máme přestat uklízet 

a držet se názoru jisté paní nebo se necháme dál využívat od takto naivně 

myslících osob? Vladislav Heřmánek, Za Chlumem 777, Bílina 41801 

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT K NĚJAKÉMU PROBLÉMU?

ZAJÍMÁ VÁS NĚCO? NAPIŠTE NÁM.

Znáte rozdíl mezi MP a PČR?
MP je orgánem obce, PČR je státním útvarem. PČR chrání 

bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek, předchází trestné 

činnosti a plní úkoly podle trestního řádu. Zajišťuje také dohled 

na bezpečnost a plynulost dopravy. 

MP spolupracuje s PČR a zabezpečuje místní záležitosti veřej-

ného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

a podílí se na dohledu na bezpečnost dopravního provozu. Jejím 

nemalým podílem je také prevence kriminality.

Jak řekl zástupce ředitele MP Karel Obracaník, při zjištění 

spáchání trestné činnosti nebo přestupku je jedno, na kterou po-

licii občan zavolá: „Pokud někdo zjistí vykradené auto, byt nebo 

je třeba přepaden, nezáleží v tu chvíli, na kterou policii zavolá. 

K MP mají lidé většinou blíže, tak volají ji. A strážníci vždy při-

jedou a zajistí místo činu. Pak předají věc nebo rovnou pachatele 

PČR.“
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HISTORIE DĚTEM

Mnohonásobní bezplatní dárci krve byli ve středu 4. listopa-

du pozváni na Pražský hrad, kde je v reprezentačních pro-

storách Kanceláře prezidenta republiky přivítala choť prezi-

denta republiky, paní Ing. Livia Klausová, CSc.

Dárci krve na Pražském hradě

Taneční v plném prouduV Bílině hrál Xindl X

Stalo se tak u příležitosti jejich 

morálního ocenění za bezplatné 

dárcovství krve. Mezi 25 oceně-

nými byl i tajemník města Bíliny 

Ing. Ladislav Kvěch, který krev 

a plazmu dává od 18 let a má za se-

bou úctyhodných 183 odběrů.

Všichni pozvaní dárci obdrželi 

již v minulosti Zlatý kříž Českého 

červeného kříže (ČČK) 1. třídy, 

což je nejvyšší možné ocenění, 

které se uděluje dárcům při dosa-

žení 160 odběrů. 

Doprovodným programem bylo 

kulturní vystoupení mezzosopra-

nistky Barbory Poláškové za do-

provodu klavíristky Iriny Roměn-

ské a přítomní dárci měli možnost 

prohlédnout si prostory Hradu, 

běžným návštěvníkům nepří-

stupné. Dárci krve mohou získat 

sedm ocenění. Prvním je Krůpěj 

krve, která se uděluje za první od-

běr, následuje bronzová, stříbrná 

a zlatá medaile Prof. MUDr. Jana 

Janského postupně za 10, 20 a 40 

odběrů a Zlatý kříž ČČK 3., 2. 

a 1. třídy za 80, 120 a 160 odběrů. 

Krev je možné darovat čtyřikrát 

až pětkrát za rok a plazmu každý 

měsíc. Přesto je asi pro každého 

dárce největší odměnou nevyřčená 

vděčnost těch, kterým jejich krev 

či plazma zachránily zdraví nebo 

život. Jana Karlová

Návštěvníci hospody Moskva 

si v pátek 30. října užili muziky 

v provedení osobitého písničká-

ře Ondřeje Ládka, známého pod 

pseudonymem Xindl X podle 

postavy z fi lmu Woodyho Allena. 

Jeho krédem je oslovit bez vy-

mezení žánru kohokoliv, kdo se 

oslovit nechá, v hudbě je zkombi-

nováno hned několik žánrů, a tak 

si posluchači mohli užít jak hip 

hop, tak folk, jazz či blues. V tex-

tech je patrný smysl pro ironii 

i pokus o osobní výpověď. Hu-

dební svět obohatil o písně jako 

Mamut, Dysgrafi k či Styky. Ten 

nehudební pak o fi lmový scénář 

Restart. Bez pochyby zajímavé 

setkání. Jana Karlová

Fotografi e tanečních, které začali 

22. září a končí věnečkem 12. pro-

since. Navštěvuje je celkem 24 párů 

a tradičním společenským tancům, 

latinskoamerickým tancům, blues 

nebo country včetně společenského 

chování a stolování je vyučují Petr 

a Iva Dufkovi z Teplic.

Taneční pro dospělé pro letošní 

podzim nebyly pro malý zájem ote-

vřeny. Jejich zahájení se nyní plá-

nuje na 14. ledna 2010 v Kulturním 

domě Fontána Za Chlumem. Cena 

kurzu pro jeden pár bude 1800 Kč. 

Taneční se budou konat každý čtvr-

tek a přihlášení se mohou těšit cel-

kem na deset tanečních hodin.

Jana Karlová

Alena Ježková (6. října 1966) 

pracovala jako novinářka, pu-

blicistka, reportérka a editorka 

v Lidových novinách, Respektu 

a Refl exu. Působila i v PR a ko-

munikačních agenturách a od roku 

2005 působí jako nezávislý kon-

zultant v oblasti komunikace, 

PR, grafi ckého designu, publikací 

a periodik. Spisovatelkou podle 

svých slov nikdy nechtěla být, 

k tomuto řemeslu ji přivedla až po-

třeba její dcery: „Když začala cho-

dit do školy, čím dál více jsem si 

uvědomovala nedostatek dětských 

knížek, které by popisovaly Pra-

hu, její historii a dějiny českých 

zemí vůbec. Začala jsem tedy cíle-

ně psát podle potřeb svého dítěte 

a mezer na trhu s historickou lite-

raturou.“ Tak vzniklo dílo Praha, 

babka měst či Staré pověsti české 

a moravské. Za svou nejzdařilejší 

knížku považuje Příběhy českých 

knížat a králů, protože tuto temati-

ku v oblasti dětské literatury nikdo 

již dlouho nezpracoval. Za dílo 

Prahou kráčí lev byla v letošním 

roce nominována na cenu Magne-

sia Litera.

Beseda v bílinské knihovně pro-

běhla hned dvakrát. Od 10 hodin 

klubovna knihovny uvítala čtvrtou 

a pátou třídu ze ZŠ Lidická a přišly 

také děti ze ZŠ praktické. Po nich 

si příběhy o historii a pověsti 

vyslechly dvě šesté třídy ze ZŠ 

Za Chlumem. Na obou besedách se 

sešlo kolem 50 dětí. Spisovatelka 

dětem vyprávěla legendy a příbě-

hy z českých dějin, představovala 

své knížky a četla ukázky. Účelem 

besedy bylo přiblížit dětem českou 

historii a ukázat jim knihy psané 

poutavým způsobem a uzpůsobe-

né právě pro ně. „Alenu Ježko-

vou jsme pozvaly, abychom děti 

nalákali na českou historii. A této 

spisovatelce se to jejím přístupem 

a stylem psaní knih nepochybně 

daří,“ uvedla ředitelka knihovny 

Marcela Šímová.

Bílinští čtenáři mají většinu děl 

Aleny Ježkové v Městské knihov-

ně k dispozici. Ještě před Vánoce-

mi se na trhu objeví další knížka 

paní Ježkové. Své čtenáře tento-

krát seznámí s cizím prostředím. 

Jmenuje se Řecké báje a vyjde 

současně i ve slovenštině. Dětští 

čtenáři se také mohou těšit na dílo, 

které poutavě, zajímavě a jasně 

vykresluje období od husitství 

po bitvu na Bílé hoře. Na něm spi-

sovatelka v současnosti pracuje. 

Jana Karlová

O přiblížení českých dějin bílinským dětem se ve středu 21. října 

na besedě v Městské knihovně pokusila spisovatelka Alena Ježko-

vá, píšící knihy o historii, které jsou určeny pro děti a mládež.

Alena Ježková s dětmi v klubovně Městské knihovny

Foto: Václav Weber

Pan Ladislav Kvěch při odběru plaz-

my na transfuzní stanici v Mostě.

Foto: Václav Weber
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České a slovenské pěvecké naděje si letošní podzim mohou užít nejen v nově rozjetém po-

řadu „SuperStar“. Od září probíhá také soutěž nazvaná Staň se hvězdou Disney Channel. 

Disney Channel je televizní stanice specializovaná na pořady pro děti. 

Soutěž pořádá Walt Disney Company 

Limited sídlící v Londýně. Je určena pro 

dívky a chlapce od 7 do 16 let a na pro-

gramu je již jen finále. Proběhne 29. listo-

padu v pražské Lucerně a jeho atmosféru 

okusí i Bára Kubešová z Bíliny.

Celá soutěž pro Českou republiku 

a Slovensko odstartovala pěti castin-

gy ve dvou slovenských a třech českých 

městech. Z nich bylo vybráno šest čes-

kých a čtyři slovenští finalisté. Ti se 17. 

října sešli a natočili společný videoklip, 

který od soboty 7. listopadu může veřej-

nost zhlédnout na www.disneychannel.

cz. Podle videoklipu může každý hlasovat 

pro svého favorita. Na finálovém večeru 

pak bude vyhlášen vítěz internetového 

hlasování a absolutního vítěze soutěže 

vybere  porota.

Jedenáctiletá bílinská finalistka Bára 

navštěvuje 6. třídu na ZŠ Aléská a také 

ZUŠ, kde se věnuje sólovému i sborové-

mu zpěvu. Na pražském castingu zazpí-

vala před porotou píseň Best Of World 

od Hannah Montany a českou Boty proti 

lásce od Yvony Přenosilové. Následovaly 

na žádost poroty písně Teď královnou jsem 

já a Tři oříšky. „Byla jsem zcela v klidu, tré-

mu jsem neměla. Ani jsem nepočítala s tím, 

že postoupím, chtěla jsem hlavně zažít at-

mosféru, která kolem takové soutěže panu-

je,“ řekla Bára a dodala, „na finálový ve-

čer do Lucerny se těším, chci si ho opravdu 

užít. S ostatními dívkami jsem se seznámila 

na natáčení videa a byly fajn.“

Casting přímo na místě s Bárou prožíva-

li její maminka a dědeček. „Snažili jsme se 

především, aby se Bára nestresovala, vtip-

kovali jsme a povzbuzovali ji. Když se o ně-

kolik dní později ozval telefon a z něj zprá-

va, že Bára postoupila, měli jsme opravdu 

radost,“ popsala pocity maminka Báry.

Na finále v neděli 29. listopadu v 15 hodin 

bude vstup pro všechny zdarma. O vítězství 

svede boj 10 dívek s písní od Hannah Mon-

tany. Vítězka pojede s doprovodem jedno-

ho z rodičů do Londýna na koncert Hannah 

Montany, zpěvačky ze stejnojmenného se-

riálu, natočí demo v profesionálním studiu 

a rozhovor v hudební televizi Óčko.

Držme Báře reprezentující bílinské bar-

vy palce. Podpořit ji můžeme na výše uve-

dených stránkách svým hlasem.

Jana Karlová

Bára Kubešová

INZERCE 2009/BZ

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



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

SENIOŘI SLAVILI SVŮJ DENSENIOŘI SLAVILI SVŮJ DEN

712. listopadu 2009

Letošní oslava Halloweena v Bílině nezklamala. Už v pátek dopoledne se v bílinském 

domečku konal Halloweenský karneval v Klokánku, na nějž dorazilo více než 30 rodičů 

se svými dětmi, které byly převlečeny do slušivých masek.

Starší lidé z Bíliny a okolí si mohli aktivně užít oslavy Mezinárodního dne seniorů, kte-

rý v roce 1990 vyhlásila OSN a připadá na 1. října. Sobotu 10. října si na zábavě s KC 

Kaskáda mohli opravdu příjemně užít.

Nejvíce bylo duchů a dýní. 

V sobotu odpoledne už bylo v budo-

vě DDM opět veselo, od 15 hodin se 

malovalo na obličej a vyráběly se mas-

ky a pavouci. Strašidelný, bezmála 400 

metrů dlouhý, průvod plný masek a lampionů se 

krátce po 17 hodině vydal směrem k náměstí, kde 

byla pro přítomné připravená Velká halloweenská 

diskotéka se super soutěží o super cenu. Soutěž 

byla vyhlášena hned v úvodu programu. Úkolem 

bylo najít na náměstí číslice, složit z nich mobilní 

číslo a zavolat. Jako první se dovolala maminka 

tříleté Karolínky, která z rukou moderátora Vlasty 

Vébra dostala super cenu – 135 centimetrů velké-

Akce začala v 16 hodin několika úvodními 

písněmi unčínské hudební skupiny Krušnohorka 

zaměřené především na dechovku. Následova-

lo vystoupení mosteckých mažoretek-seniorek 

a módní přehlídka teplického studia Marika. 

Kromě mladých modelek se po pódiu i parketu 

procházely i dámy dříve narozené, ukazující jak 

hezky mohou i seniorky vypadat. Po tomto obo-

hacení se příjemný podvečer účastníkům promě-

nil ve vír tančení, povídání, popíjení a užívání si 

naplno jejich dne.

Účast byla jako každý rok početná, sešlo se 

na 200 seniorů za symbolické vstupné 10 ko-

run. Velkým dílem k pohodě přispěla i Alžběta 

Fialová, vedoucí klubu důchodců na Pražském 

předměstí. Kromě seniorů z klubu pozvala také 

hosty z Velkých Žernosek a přijeli i vrstevníci 

z Braňan.

Vedoucí klubu i organizující Kaskáda sledova-

ly stejný cíl: „Chtěli jsme seniorům jejich den při-

pomenout a zpříjemnit. Jsme rádi, že ho mohou 

slavit, dostat se do společnosti a den si užít,“ řek-

la Romana Hrivňáková z programového oddělení 

KC Kaskáda.

Je dobře, že se akce podobného druhu konají 

a senioři mají možnost i chuť žít společenským 
životem a cítit se stále plnohodnotnými členy 

společnosti. Jana Karlová

Velkolepý halloween v Bílině ve znamení super ceny

Mostecké mažoretky předvedly seniorům své 

umění. Foto: Václav Weber
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ho plyšového medvěda, který byl větší než sama 

výherkyně. Medvěda na tuto akci věnovala fi rma 

Beuty 2000 – Pavlína Vrábelová a Lada Fantová. 

Během diskotéky se hodnotily také nejhezčí 

masky a originální lampiony a závěrem se všech 

bezmála 1500 přítomných zapojilo do pohádkové 

soutěže o sladké odměny. Letošní Halloween byl 

tedy opravdu povedený a dětem se líbil.

Poděkování patří fi rmě Beuty 2000 za velkole-

pou cenu do naší soutěže a Městské policii v Bílině, 

která vedla početný průvod městem. Vlasta Vébr
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13.11. Pohádkové čtení 16.00 - 18.00 hod.
pátek určeno pro děti od 6 let - čtení a vyprávění pohádek; cena: 35,- Kč 
 
14.11. Deník mimozemšťana na PC 15.00 - 17.00 hod.
sobota cena: 40,- Kč 
 přihlášky na recepci DDM do 12.11.2009 
 
14.11. Podzimní vlašťovka 15.00 - 17.00 hod.
sobota startovné: 20,- Kč 
 přihlášky na recepci DDM do 12.11.2009 
 
19. - 21.11. Celostátní seminář pro ředitele SVČ 
čtvrtek - sobota hotel Panorama v Teplicích 

20.11. Výlet Aquadrom Most odjezd 16.00 hod.
pátek cena: 160,- Kč návrat 19.30 hod.
 přihlášky na recepci DDM do 18.11.2009 
 
24.11. Přijede k nám Ježíšek 16.00 - 18.00 hod.
úterý tradiční dětská akce na zahradě DDM 
 
26.11. Korálkování 7 18.00 - 21.00 hod.
čtvrtek korálková dílna pro dospělé; cena: 80,- Kč 
 
27.11. Sezení vedoucích a kamarádů DDM od 19:00 hod.
pátek 
 
28.11. Tatínkové v Klokánku 10.00 - 12.00 hod.
sobota odpočinkový program pro děti, tatínky i dědečky v Klokánku 
 cena: 35,- Kč 
 
28.11. Keramická dílna pro veřejnost  9.00 - 12.00 hod.
sobota pro zájemce od 3 - 99 let, děti do 6 let s doprovodem, cena: 60,- Kč 
 
28.11. Rozsvícení vánočního stromu  15.00 - 18.30 hod.
sobota Mírové náměstí 
 v prostorách INFO centra bude probíhat zdobení vánočních perníčků

Pro lyžaře i začátečníky
Ubytování: Horská chata Maják ,

pokoje jsou vybaveny soc. zařízením, TV
v chatě je k dispozici společenská místnost s televizorem.

V ceně zájezdu je zahrnuto 
ubytování, doprava, strava 5 x denně, pitný režim, 

doprovodný program pro děti + výlet 

Dům dětí a mládeže Bílina

Program na listopad 2009

JARNÍ PRÁZDNINY
Zájezd pro děti od 6 – 18 let a rodiny s dětmi

Havířská 529/10, 418 01 Bílina
tel.: 417 821 577-8, www.ddmbilina.czKulturníservis

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. listopadu – 10 hodin
PRAŽSKÉ POVĚSTI

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila 
Praha. V tomto úsměvném i poučném 

představení se mimopražští diváci 
dovědí více o našem hlavním městě 

a nechají se inspirovat k výletům 
po krásné Praze.Vstupné: 50,- Kč

18. listopadu – 18:30
KONCERT ZUŠ 

K 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ 
REVOLUCE

Vystoupí kytarový virtuoz Lubomír 
Brabec, Jan Vodňanský za doprovodu 
Daniela Dobiáše a Základní umělecké 

školy Bílina. Na závěr projekce 
dokumentárního fi lmu Kupředu levá, 

kupředu pravá.

26. listopadu – 19 hodin
CO JINDE NEUSLYŠÍTE
Jevištní talk show, která nabízí 

divákům možnost poznat zblízka dva 
naše přední herce Evu Holubovou 

a Boba Klepla. Každý večer je 
originálem, který se nebude opakovat. 
Co jinde neuslyšíte 2 je nenávratným 
dílem okamžiku. Jeho protagonisté 

si navíc do každého dílu zvou 
zajímavé hosty. Předprodej vstupenek 

v Infocentru od 26. 10. 2009

KINO HVĚZDA
18. a 19. listopadu – 19 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
USA/Akční. České titulky.

Hanebně zparchantělá jízda plná 
krve, potu, slz a touhy po pomstě.

Vstupné: 65,-Kč, 150 minut

20 a 21. listopadu –19 hodin
MUŽI V ŘÍJI

ČR/Komedie. Původní znění.
Každý vábí každého na svoje cíle, 
na své ego, pro svoje potěšení...

Vstupné: 65,-Kč, 119 minut

21. listopadu – 15 hodin
KRAKONOŠ A STRAŠIDLO

Pásmo pohádek – Vánoční 
stromeček, Jak jedli vtipnou kaši, 

O statečné princezně.
Vstupné: 20,-Kč 61 minut

24. listopadu – 19 hodin
SIN NOMBRE

USA/Drama. České titulky.
Život na mexicko-americké 

hranici umí být krutý a nabízí 
životní příběhy, které by nikdo 

z nás nechtěl prožít...
Vstupné: 65,-Kč 96 minut

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 29. 10. do 25. 11.

EMOCE CEST
Výstava obrazů Světlany Mason 
a fotografi í Antonína Linkeho.

09 

Nová Ves nad Nisou – 30. 1. – 6. 2. 2010

Přihlášky na recepci DDM

děti: 3100,- Kč  dospělí: 3800,- Kč
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Jako sólista spolupracuje s re-

nomovanými hudebními tělesy 

(Virtuosi di Praga, Pražskými 

symfoniky, Slovenským komor-

ním orchestrem, Pražskými ma-

drigalisty, Due Boemi, Sukovým 

komorním orchestrem, Talicho-

vým kvartetem aj.) a řídí vlastní 

soubory Collegium Quodlibet 

a Jiří Stivín and Co Jazz Quartet.

Již přes deset let má v každé 

koncertní sezóně Pražského sym-

fonického orchestru FOK cyklus 

koncertů pod názvem „Flétny 

všeho druhu“. Je také autorem 

mnoha skladeb scénické a fi lmo-

vé hudby.

Své umění předvedl i v Bílině 

14. října na bílinských hudebních 

slavnostech Belinensis, kde kro-

mě sólového vystoupení dopro-

vázel i ostatní účinkující. Pocty se 

tak dostalo například žákům ZUŠ 

či kapele Neřež. Přízeň tento entu-

ziastický umělec s  širokým zábě-

rem věnoval v rozhovoru i čtená-

řům Bílinského zpravodaje.

1. Začínal jste s jazzem. Co vás při-

lákalo k předklasické hudbě?

V předklasické hudbě se stejně 

jako v jazzu dá hodně improvizovat. 

A mě baví veškerá hudba, kde se 

dobře improvizuje.

2. Jde vám improvizace sama? 

Nestalo se nikdy, že byste se „za-

motal“ nebo nevěděl, kudy dál?

Ne, s improvizací jsem problém 

nikdy neměl a nemám. Je to moje 

parketa, jde mi bez potíží a baví mě.

3. Jak se svou hudbou snažíte 

na posluchače působit? Co jim 

sdělujete?

Každá hudba nějakým způso-

bem obohacuje a přináší prožitky. 

Tím působí na rozvíjení osobnosti 

a fantazie. A o to se svým hraním 

snažím.

Od počátku 16. století vlast-

nili Bílinu Lobkovicové, kteří 

ji získali od pánů z Koldic. Dě-

poldovi z Lobkovic, zakladateli 

bílinské větve tohoto staroby-

lého českého rodu, ji byl nucen 

postoupit Těma z Koldic. V roce 

1513 získali Lobkovicové Bíli-

nu do dědičného držení a v této 

době, po ničivých husitských 

válkách, se město dočkalo vel-

kého rozkvětu.

Měšťané získali právo pořá-

dat na svatého Martina jarmark, 

který trval sedm dní. Rozvíjela 

se činnost řemeslnických cechů 

a vznikl například cechovní po-

řádek bednářů, krejčích či šev-

ců. V roce 1549 dostalo město 

od krále Ferdinanda I. nový 

městský znak, který je platný 

dodnes. 16. století je spoje-

no i s várečným právem, které 

měšťané obdrželi od vrchnosti, 

a v Bílině se roztočilo pivo.

Rozmachu udělal čáru přes 

rozpočet rok 1568, kdy značnou 

část města včetně kostela svaté-

ho Petra a Pavla zničil velký po-

žár. Po něm však bylo postaveno 

mnoho nových domů a v letech 

1573–1575 byl přestavěn i měst-

ský kostel.

V průběhu 16. století žili 

v kraji vedle sebe Češi a Němci, 

ale Bílina byla od husitského ob-

dobí ryze česká. Naopak Krupka 

a Duchcov měly německý ráz, 

Teplice byly dvojjazyčné.

Co se týče náboženství, drže-

la se většina šlechty, měšťanů 

i dalších obyvatel celé oblasti 

protestantské víry. Lobkovicové 

a v převážné míře zřejmě i bílin-

ští měšťané však byli katolíci. 

Přesto jich bylo málo a protože 

o katolictví nebyl takový zájem, 

byl zrušen klášter ve Světci. Jeho 

majetek byl pak koncem 16. sto-

letí převeden pražskému arcibis-

kupství jako náhrada za majetek 

ztracený v husitských válkách.

16. století tedy přes obrov-

ský ničivý požár znamenalo pro 

Bílinu především rozkvět a ži-

vot v relativním klidu, v němž 

vstoupila do 17. století. To však 

přineslo třicetiletou válku a veš-

kerému klidu byl učiněn konec.

Jana Karlová

Bílinou zněla fl étna Jiřího Stivína
Někdejší výhradně jazzový hudebník Jiří Stivín (23.11.1942, Praha) je dnes kromě jazzu již dobře znám inter-

pretací předklasické hudby (středověké, renesanční a barokní) na zobcovou fl étnu. Kromě toho se intenzivně 

věnuje skládání a improvizované Nové hudbě, přičemž vedle saxofonů, klarinetu a příčné fl étny používá také 

fl étny zobcové a různé lidové píšťaly.

4. Kdo byl vašimi vzory?

Vzorů jsem měl víc, z Čechů bych 

jmenoval například jazzmana Karla 

Velebného a z cizích hudebníků to 

byli Paul Desmond či Miles Davis. 

Z barokní hudby mě hodně ovlivnil 

Milan Zelinger.

5. Jaký žánr nebo skladbu nej-

radši hrajete?

Nemohu říct obecně, že něja-

ký žánr či skladbu hraju raději 

než jiné. Vždy záleží na prostře-

dí a na posluchačích. Když hraju 

v kostele, zahraju barokní hudbu, 

v klubu zase posluchačům raději 

nabídnu jazz.

6. Hrajete radši sám či s kapelou?

Na to také nemohu odpovědět 

jednoznačně. Opět záleží na situaci. 

Rád zahraju sám i s velkým bandem, 

ale jednoznačně neupřednostňuji ani 

jedno.

7. Hrajete dětem?

Ano, mám koncerty pro děti. Čas-

to jim hraju lidové písničky a zpívá-

me společně. Vždy se snažím děti 

do svého vystoupení nějak zapojit. 

Pouštím jim k písním i videa, aby 

zapojily více smyslů, to je u dětí vel-

mi důležité. Jana Karlová

Jiří Stivín; Foto: Václav Weber

Víte o historii...

Rozkvět Bíliny v 16. století

Těžko zapomenout,

když slzy v očích stojí.

Těžko vzpomínat, když srdce bolí,

Tvou ztrátu však čas nezahojí…

VLADIMÍRA SOLARA

15. listopadu vzpomeneme čtvrté 

smutné výročí úmrtí pana

z Bíliny

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Helena a děti 

s rodinami.

Vzpomínka

Kojenci a batolata míří 
do bílinského DDM 

každé úterý a čtvrtek
Chcete dokonale poznávat 

potřeby svého dítěte? Chcete si 

vyměnit zkušenosti s ostatními 

rodiči? Chcete, aby vaše ratolest 

zvládala angličtinu již od plenek? 

Zveme Vás každé úterý a čtvrtek 

dopoledne do DDM Bílina.

Anglický Klokánek začíná 

v 10:00 hodin a děti se nenásil-

nou formou pomocí básniček, 

říkaček, malování a tancování 

seznamují s prvními anglickými 

slovíčky. Za dveřmi Klokánka 

děti slyší už jen anglický jazyk, 

a tak po pár setkáních i takto malé 

děti zvládají jednoduché anglické 

fráze a barvy. Čtvrteční anglický 

Klokánek nabízí poslední volná 

místa. Vedoucí je Marcela Dvo-

řáková.

Klokánek pro děti do 1 roku 

a rodiče – hlavním cílem je pod-

pořit správný vztah mezi rodiči 

a dětmi a podpořit sociální kon-

takty, kterou jsou velmi důležité 

pro nástup do jeslí a mateřské 

školy. Rodiče se zde naučí po-

znávat potřeby dítěte, správně 

na ně reagovat a pomocí různých 

pomůcek, jako jsou overbal-

ly, gymbally nebo nafukovací 

míče, podpořit děti ve správné 

psychomotorickém vývoji. Bě-

hem setkání si rodiče vzájemně 

vyměňují zkušenosti. Vedoucí je 

Milana Tunková.

Podrobnější informace o dění 

v DDM Bílina hledejte na www.

ddmbilina.cz. Vlasta Vébr
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Aerobic ve vodě slaví v Bílině úspěch

Hlavní část hodinového cvi-

čení je zaměřena na posilování 

s pomůckami, tvarování břicha, 

hýždí a nohou, ale neopomíjí 

se ani na posilování zaměřené 

na prevenci problémů zad a vad-

ného držení těla.

Bílinský aquaaerobic provozu-

je teplická plavecká škola Žab-

ka, která kurzy pořádá například 

i v zahraničí u moře.

Zájem je podle slov vedoucí 

plavecké haly Diany Blahýnko-

vé velký: „Původně se aerobic 

ve vodě konal pouze v úterý, ale 

pro velký zájem jsme ho rozšířili 

i na čtvrtky. Kdyby byl opravdu 

extrémní zájem, myslím, že by-

chom zvládli domluvit i třetí den 

v týdnu a aquaaerobic rozšířit.“

Kapacita na jednu hodinu je 

50 lidí a bývá naplněná. Zájemci 

se objednávají dopředu, aby se 

na hodinu dostali. Cena jedné ho-

diny je 65 Kč a s sebou si kromě 

chuti cvičit je třeba přinést jen 

plavky a ručník.

Jana Karlová

V plavecké hale se od října rozjel aquaaerobic. Zájemci se schá-

zejí každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin. Je to cvičení zcela 

bez nárazů, nezatěžuje klouby, kosti ani páteř. Využívá se odpo-

ru vody k tvarování, zpevnění i rehabilitaci.

O aquaaerobic je obrovský zájem. Foto: Jan Davignon

Rada města na své 21. schůzi, konané dne 4.11. 2009 mimo jiné

Schválila:

Přijetí státní dotace na činnost lesního 

hospodáře ve výši 6 450 Kč za II. čtvrt-

letí roku 2009 pro Lesy ČR, s. p. Ve-

lemín.

Přijetí státní dotace na meliorační vý-

sadbu dřevin ve výši 7 150 Kč pro Le-

sy ČR, Velemín.

Použití daru ve výši 20 000 Kč od spo-

lečnosti ASEKOL s. r. o. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

ve výši 5 000 Kč s Klubem přátel kruš-

nohorské železnice na jízdu historické-

ho vlaku spojenou s oslavou Mikuláše 

a uspořádání výstavy, akce se koná dne 

5. 12. 2009. 

Navýšení rozpočtu z Programu pod-

pory společenských a zájmových 

organizací MŠ Švabinského Bílina 

ve výši 12 000 Kč, MŠ Síbova Bíli-

na ve výši 12 000 Kč, DDM Bílina 

ve výši 10 000 Kč a uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace se sdružením Zů-

staňme mladí i ve stáří, o. s. ve výši 

10 000 Kč. 

Přijetí fi nančního daru ve výši 4 000 Kč 

od fi rmy Žejdlík Josef, Bílina na úhra-

du nákladů spojených s rozšířením 

časopisu „Bílinský zpravodaj“ o akci 

BELINENSIS.

Uzavření smluv o poskytnutí dotace 

z Programu podpory sportu – Grant 

za reprezentaci s organizací Shotokan 

karate Do Masopust, Bílina ve výši 

15 000 Kč, s Klubem rybolovné tech-

niky Bílina ve výši 10 000 Kč a s Aso-

ciací víceúčelových ZO technických 

sportů a činností ČR Městská Bílina 

ve výši 10 000 Kč. 

Úpravu ošetřovného v jeslích 

od 1. 1. 2010 na částku 750 Kč měsíč-

ně. 

Pronájem nebytových prostor v Sei-

fertově ul. č. 1, o celkové výměře 4,95 

m2, společnosti Insia SaS s. r. o., Tepli-

ce k provozování kanceláře pojišťovny 

za nájemné dle směrnice č. 14, s účin-

ností od 1. 11. 2009.

Souhlasila:

Se zapojením investičního fondu 

Městských technických služeb Bílina 

na zakoupení 2 ks ručních zametačů 

s pohonem ISEKI HK 80 ve výši 99 

tisíc Kč.

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

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

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

Doba pronájmu: neur itá. Smluvní cena: dohodou.

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

INZERCE 2109/BZ

S přijetím daru formou smlouvy o re-

klamě ve výši 10 000 Kč od Skupiny 

ČEZ na zhotovení videozáznamu 

z 80. výročí založení ZUŠ a přijetím 

daru ve výši 40 000 Kč od Severočes-

kých dolů a. s. pro ZUŠ Bílina na vy-

bavení a zařízení školy.

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: 

Provádění kominických prací včetně 

pravidelných revizí dle pokynů 

Provádění čištění, prohlídky a opravy 

kanalizace dle pokynů 

Provádění vodoinstalačních prací vč. 

oprav domovní kanalizace dle pokynů 

Provádění klempířských a pokrývač-

ských prací dle pokynů 

Provádění elektroinstalačních prací 

a revizí elektroinstalačních zařízení dle 

pokynů 

Provádění plynoinstalačních prací včet-

ně revizí odběrného plynového zařízení 

dle plynů 

Provádění podlahářských prací dle po-

kynů 

Provádění topenářských prací dle poky-

nů

Provádění truhlářských prací dle pokynů 

Provádění zámečnických prací dle po-

kynů 

Provádění zednických a obkladačských 

prací dle pokynů 

Ostraha areálu Lázně Kyselka v Bílině

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice 

č. 04/2007 na akci

« Oprava silnice mezi ul. 5. května 

a ul. Bílinská, Bílina » je nabídka fi rmy 

EUROVIA CS a. s. Praha. 

Zadat veřejnou zakázku malého roz-

sahu na akci « Výměna vrat hasičské 

zbrojnice - JSDHO Bílina  » dle směr-

nice č. 04/2007 , č. VIII odst. 5, spo-

lečnosti Janů a syn s. r. o, Bílina jako 

specializovanou zakázku.

Doporučuje zastupitelstvu 

města schválit

Uzavřít smlouvu o zajištění městské 

hromadné dopravy a o zabezpečení 

dopravní obslužnosti osob mezi měs-

tem Bílina a Dopravním podnikem 

Ústeckého kraje, a.s.

Záměr prodeje budovy č. p. 374, 

Mostecké předměstí, s pozemkem 

p. č 2003/2 k. ú. Bilina za cenu ob-

vyklou, navýšenou o náklady spojené 

s prodejem nemovitosti.

Vzala na vědomí:

Zápis z lázeňské komise ze dne 12. 10. 

2009. 

Informaci ředitelky KC Kaskáda 

k open air akcím konaných na Letním 

amfi teátru na Kyselce v roce 2009. 

Předložené dokumenty k řešení pro-

blematiky stavby „Lávka přes řeku Bí-

lina a silnici I/13“ a schvaluje doplnění 

pracovní skupiny o JUDr. M. Coufa-

lovou.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení

se lze seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 

města a dále i na webových stránkách 

města (www.bilina.cz)
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Dorost bílinských Draků zazářil v Drážďanech

Byl to exhibiční zápas s řadou 

pěkných fotbalových akcí. V nich 

vynikal FrantišekVeselý, jeho 

sprinty a zasekávačky po pravé 

straně, byla prostě lahůdka. Však 

byl také často odměněn potleskem 

na otevřené scéně. Kdo by byl bý-

val řekl, že jeho fotbalové umění 

vidíme naposled.

Ve výborném světle se předsta-

vil záložník Jiří Němec a vítěz-

ství zajistil hostům brankař Juraj 

Šimurka. Domácí měli věkově 

mladší mužstvo a střídali hoke-

jovým systémem, hosté pouze 

ve druhém poločase nahradili 

zraněného Štambachera hrajícím 

Philippem. Domácí častěji stříle-

li, ale mimo branku. To po centru 

Veselého trefi l Příložný hlavou 

tyč. Potom předvedl několik vý-

borných zákroků Šimurka, ale 

uhodilo na druhé straně. Veselý 

se perfektně uvolnil, nacentroval 

a Kabyl otevřel skóre. Ovšem 

netrvalo dlouho a Vaník vyrovnal 

na 1:1. 

Ve druhém poločase opět zaú-

řadoval Veselý a po jeho přihráv-

ce vstřelil Kabyl druhou branku. 

V závěru se projevil věkový rozdíl 

obou mužstev, domácí mohutně 

útočili, šance měl Moravec, nad 

branku střílel Bůžek a Verbovský, 

ale Šimurku nepřekonali. 

František Veselý odpověděl 

na otázku, jak se mu hrálo: „Hřiště 

bylo perfektně připravené, vůbec 

se divím, je konec sezóny. Bylo to 

asi naše poslední utkání na pod-

zim, hrálo se nám dobře, soupeř 

byl velmi dobrý. Byli jsme rádi, že 

jsme do Bíliny mohli přijet.“

Za starou gardu nastoupil Ladi-

slav Erben, dnes trenér Duchcova: 

„Hrálo se mi za Bílinu dobře, hrál 

jsem s klukama, kteří mě nějak při-

rostli k srdci. Tady nejde o poráž-

ku, jde o to, že jsme si zahráli a teď 

si ještě půjdeme sednout a doufám, 

že si dobře popovídáme.“ Jaký je 

rozdíl hrát mistrovský a exhibiční 

zápas, nám řekl záložník áčka Jan 

Novák: „Je to obrovský rozdíl, 

tady se hraje spíše bez kontaktu. 

Mistrovské zápasy jsou souboje, 

rychlost, síla. Tady jen když se člo-

věk zapomene. A jsou to starší pá-

nové, tak by bylo hloupé hrát tvrdě. 

Tady je to o fotbale a tito pánové 

to umí lépe než my. Ale hraje se mi 

proti nim dobře, protože s nimi si 

člověk zahraje opravdu pěkný fot-

bal. A když tito pánové získají ba-

lón, tak se těžko získává zpět.“ 

A jak to viděl prezident klubu 

Petr Procházka: „Dnešní utkání se 

vydařilo, kulisa byla solidní, divá-

ci viděli pěkné akce, účel utkání 

splnilo. Pro mě to nebylo lehké, 

soupeř výborně bránil, byli to 

zkušení fotbalisti, já se již tak ne-

pohybuji, dělám v kanceláři, rych-

lé sprinty pro mě byli těžké. Mohl 

jsem dát branku, ale pan Šimurka 

mě vychytal. Ale již přemýšlím, co 

dál s áčkem. Očekávali jsme střed 

tabulky, ale hráči jsou mladí, a tak 

věřím, že v zimě potrénujeme, tro-

chu posílíme a hlavně se udržíme 

v krajském přeboru. Je nám jas-

né, že nyní hrajeme o záchranu, 

ale žádné změny dělat nebudeme, 

trenér má naší důvěru i nadále. 

Vsadili jsme na mladé hráče a tou 

cestou půjdeme,“ řekl nám prezi-

dent Bíliny Petr Procházka s tím, 

že každý zápas začíná 0:0. 

Bílina: Bednařík (Pohl) – 

Verbovský, Buchtele, Bůžek, 

Hulínský, Dombrovský, Novák, 

Moravec, Vaník, Lhotka, 

Procházka – Erben, Vachoušek, 

Šanda, Šamonil

XI.internaciomálů: Šimurka 

– Bažant, Mlejnek, Ondra, 

Bičovský, Němec, Veselý, 

Příložný, Kabyl, Štambacher 

(Philipp), Červený

Branky: Vaník – Kabyl 2

Rozhodčí: Zvonař

Diváci: 280

redakce

Do hry jsme nastoupili se čtyř-

mi útoky oproti pouhým dvěma 

útokům soupeře. Hned od počátku 

měli naši svěřenci nápor, který však 

brankou nezakončili. Gólově jsme 

se prosadili až v druhé polovině 

první třetiny, kdy jsme zlepšili muš-

ku a vsítili hned tři branky. Domácí 

ještě před koncem třetiny po indivi-

duální akci jejich nejlepšího hráče 

snížili.

Druhá třetina jako by z oka vy-

padla té první. Opět jsme měli více 

ze hry, opět jsme z ní vytěžili tři 

góly a domácí opět jenom jednu.

V poslední třetině mladíci trochu 

polevili s vědomím čtyřbrankového 

vedení a na hře se to projevilo. Sou-

peř hru vyrovnal a snažil se dorov-

nat i skóre. Což se mu však nepo-

dařilo, snížil pouze jednou brankou 

rozdíl. Ale Draci se nedali a jeden 

gól ještě přidali, takže čtyřbranko-

vým rozdílem, a to 3:7 skončilo 

celé utkání.

Utkání se hrálo ve velmi férovém 

duchu. Oba soupeři se vyvarovali 

zbytečných šarvátek a faulů a velmi 

dobrý výkon předvedli i němečtí 

rozhodčí.

HC Draci Bílina nastoupili v této 

sestavě:

Brankáři: Axdal, Jurašík.

Obránci:Jurčo, Sládek, Oplt, Ver-

ner.

Útočníci: Beran, Kratochvíl, Mof-

lár, Hrnčíř, Veselý, Rudolf, Aulický, 

Hrneček, Procházka, Toman,Ferko, 

Hoffman.

Vyloučení: 5 – 6, z toho hostující 

Hrnčíř na 10 minut.

Třetiny: 1 – 3; 1 – 3; 1 – 1.

Za dorost a HC Bílina trenéři 

Balín Radek a Balín Jindřich

Na státní svátek zažila Bílina i svátek fotbalový. V rámci oslav 

90 let bílinské kopané se na Kyselce představila Stará garda 

proti klubu internacionálů. Podívat sem přišly téměř tři stovky 

diváků. Předzápas obstarali nejmenší naděje z přípravky. A po-

tom již hlasatel oznámil sestavy obou mužstev. Nejdříve byli 

na trávě domácí, které vedl Antonín Sysel a rozhodčí Zvonař 

a jako úplně poslední se za potlesku diváků objevil kapitán hos-

tů František Veselý. 

Bílinským Drakům se v Drážďanech dařilo. V neděli 1. listopadu 

jsme tam sehráli další mistrovské utkání Krajské ligy.

Na fotbalových oslavách naposled s Františkem Veselým

HC Draci přehráli soupeře z Drážďan

Tým staré gardy s týmem internacionálů; Foto: Václav Weber
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O dva dny dříve, ve středu 

28. října, přijel skoro 66le-

tý mistr Evropy z roku 1976 

do Bíliny, aby s místním fot-

balovým klubem oslavil 90. 

výročí založení klubu. V muž-

stvu internacionálů nastoupil 

s kapitánskou páskou a s čís-

lem sedm v exhibičním utkání 

proti Staré gardě Bíliny.

„Hlavně se snažím být 

zdravý a v pohodě, abych mo-

hl hrát zase další rok fotbal,“ 

uvedl malý velký muž, který 

velmi dbal na svou životosprá-

vu a udržoval se v kondici.

Jako 12letého si ho všiml 

trenér mládeže Slavie Emil 

Seifert a zrodil se tak nejvěr-

nější Slávista historie. V se-

šívaném dresu strávil 25 let 

a odehrál v něm 920 utkání. 

Působil také v Dukle, Rapidu Ví-

deň, Sparkasse Zwettl a jako ak-

tivní hráč skončil až ve 37 letech 

v klubu First Vienna v roce 1984.

V reprezentačním dresu po-

mohl Československu k postupu 

na MS v Mexiku v roce 1970, vr-

cholem jeho kariéry byly hvězdné 

chvíle ve zlatém týmu z ME 1976 

v Bělehradě.

Ve svém pravděpodobně po-

sledním rozhovoru popsal ně-

kdejší pravý útočník pro Bílinský 

zpravodaj například rozdíly mezi 

fotbalem tenkrát a dnes, součas-

nou Slavii i vzpomínky na svou 

kariéru.

1. Jaký vidíte největší rozdíl 

mezi fotbalem dnes a za Vaší 

kariéry?

Hra je dnes rychlejší i agresiv-

nější. Ale samotná technika je stále 

stejná, v ní se asi nedá moc změ-

nit. Spíše bych řekl, že není velký 

prostor na manévrování, a tak je 

technika horší, než byla tenkrát. 

Co mě z dnešního pohledu těší, je 

to, že jsou lepší stadiony. Vidím to 

i tady, v Bílině. Je skoro listopad 

a tráva je upravená a krásně zele-

ná. To za nás nebylo. A je to pak 

úplně jiná chuť do hry.

2. Je nějaký rozdíl v rivalitě Sla-

vie a Sparty tenkrát a dnes?

Fanoušci jsou dnes agresivněj-

ší než dřív. Tenkrát se hlavně he-

covali a mezi kluby byla sportov-

nější rivalita. Dnes si „fanoušci“ 

například dojednají místo, kde se 

poperou, a už vůbec nejde o sa-

motný fotbal. To tenkrát nebylo.

3. Jak vidíte dnešní mužstvo 

Slavie?

Jsem trochu zklamaný hlavně 

kvůli prohranému utkání s Olo-

moucí. V mužstvu došlo k urči-

tým změnám a předpokládal jsem, 

že bude nějakou dobu trvat, než 

se sehrají. Ale už to trvá dlouho 

a ani zápas s Olomoucí zlepšení 

nepřinesl. Mužstvo momentálně 

není v pohodě.

4. V čem by měla Slavie zlepšit 

hru?

Myslím, že mužstvo hodně 

poznamenaly změny, které na-

staly. Hodně je to vidět například 

na brankáři Martinu Vaniakovi. 

Byl vynikající, ale zdá se, že je 

momentálně dost nervózní, a také 

proti Olomouci dostal dva góly.

Druhou věcí je, že si hráči 

dokáží vytvořit tlak, mají hodně 

šancí, ale střílet góly se nedaří. 

Bez nich se nevyhrává.

5. Co říkáte na neúspěch sou-

časného národního mužstva 

v cestě na MS?

Reprezentace nehrála dobře 

po celou kvalifi kaci. Bohužel 

ani návrat Ivana Haška a Tomáše 

Rosického hru a výkon nezlepšil. 

Bude potřeba dlouhodobější prá-

ce.

6. Jak nahlížíte na úplatkářské 

aféry v současném fotbale?

Myslím, že dnes se to už hodně 

kontroluje. Těžko se to však dá 

úplně vymýtit, protože vždy se 

najdou lidé, kteří se nechají ovliv-

nit penězi. Ale podvody se nedějí 

jen ve fotbale, ale i v cyklistice, 

atletice a dalších sportech.

7. Který ze svých gólů považu-

jete za nejcennější?

Dával jsem spíše málo gólů, 

ale co se týče nejdůležitějších, 

byly dva a oba v národním 

mužstvu. První padl v zápase, 

kde se rozhodovalo o postu-

pu do Mexika na MS v roce 

1970. Hráli jsme s Maďarskem 

a za stavu 1:0 jsem pojistil vý-

sledek na 2:0.

A druhý z nich padl v Zá-

hřebu v semifi nále ME v roce 

1976. Můj gól a moje nahrávka 

nám pomohly k fi nále v Běle-

hradě.

8. Kterému zahraničnímu 

klubu fandíte?

Od dětství mám rád Real 

Madrid. Už tenkrát měl za-

hraniční hráče a jejich sesta-

va byla jakýsi světový výběr. 

V poslední době jsem si oblí-

bil anglickou Chelsea, a nejen 

proto, že tam chytá Petr Čech. 

Mužstvo šlo v posledních le-

tech hodně nahoru. Chelsea ni-

kdy nebyla na prvních místech 

tabulky, ale v posledních letech 

se to změnilo.

9. Máte oblíbenou ligu?

Vždycky se mi líbila ital-

ská. Ale v současnosti tíhnu 

spíše ke španělské a anglické 

lize. Jsou tam zahraniční hráči 

a hraje se v nich rychlý fotbal.

10. Kdybyste byl zase mladý, 

hrál byste opět fotbal?

Určitě, je to moje největší 

láska. Ale nejsem si jist, jestli 

bych dosáhl úspěchů, kterých 

jsem dosáhl. Myslím tím vše co 

se mi povedlo v klubu – celko-

vý počet zápasů či řada zápasů 

bez přerušení. To jsou rekordy, 

které bych asi těžko zopakoval, 

kdybych se znova narodil a byl 

mladý dnes.

K fotbalovému nebi se 

po posledním zápase v Bíli-

ně vzneslo pravé křídlo s 920 

ligovými zápasy na kontě, 

s titulem mistra ligy 1964 

a mistra Evropy 1976. Inter-

nacionál, kapitán.

Jana Karlová

Pátek 30. října přinesl smutnou zprávu – fotbalový internacionál 

František Veselý zemřel nečekaně na selhání srdce.

FRANTIŠEK VESELÝ NAPOSLED KAPITÁNEM 
PŘED BÍLINSKÝM PUBLIKEM

František Veselý v roce 1976

František Veselý v Bílině;

Foto: Václav Weber


